i hi ã ánh giá, tng kt vic thc hin Ngh quyt i hi ln th VII nhim k 2013-2018 và ph bin, ra phng hng, mc
tiêu, nhim v cho nhim k 2018-2023. i hi i biu Hi nông dân thành ph à Nng vi tinh thn “Dân ch - oàn
kt - i mi - Hi nhp - Phát trin” vì mc tiêu xây dng thành ph à Nng giàu p, an bình, vn minh, hin i
Toàn cnh i hi Hi nông dân thành ph à Nng ln th 8
Phát biu ch o ti i hi, ng chí Trng Quang Ngha - y viên BCH trung ng ng, Bí th Thành y, Trng oàn i
biu quc hi thành ph à Nng ã biu dng nhng thành qu mà Hi ã t c trong nhim k trc và nhn mnh mt s
vn mà nhim k 2018-2023 Hi nông dân thành ph cn phi thc hin tt, c bit là các cp hi Nông dân thành
ph cn có các gii pháp t phá hn, giúp ngi dân phát trin các sn phm nông nghip em n hiu qu kinh t
cao, nâng cao i sng hi viên và phát trin nông nghip tng xng vi tim nng ca thành ph. Cng trong dp
này, ng chí Trng Quang Ngha ã tng Hi nông dân thành ph “D án xây dng mô hình sn xut rau, c, qu
sch ng dng công ngh cao” vi din tích 4 hecta ti xã Hòa Ninh, huyn Hòa Vang.
Bí th thành y TP. à Nng Trng Quang Ngha tng quà cho Hi Nông dân TP
i hi ã bu ra Ban chp hành Hi nông dân TP à Nng nhim k 2018-2023 gm 31 ng chí. Ban chp hành
mi s tip tc phát huy nhng kt qu ã t c, cùng vi s ch o sâu st ca Thành y, ca Trung ng Hi s quyt tâm
xây dng Hi Nông dân Thành ph vng mnh v mi mt, xng áng là trung tâm và nòng ct trong phong
trào nông dân và công cuc xây dng nông thôn mi trên a bàn Thành ph.
V Bích Hu

