
     Năm 2022, người nông dân cả nước nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng 
đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá vật 
tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, chế biến của ngành nông nghiệp 
tăng cao… nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam, trực tiếp là Tỉnh ủy Bắc Giang; sự quan tâm, tạo điều kiện của các 
đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể, chính quyền địa phương, cùng với sự phấn đấu, quyết tâm cao, các 
cấpcấp Hội Nông dân trong tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu 
đề ra, tiếp tục phát huy vai trò là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh 
tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới...
     Năm 2023, dự báo tình hình trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, 
thách thức, ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội nói chung, nhiệm vụ 
công tác Hội và phong trào nông dân nói riêng. Các cấp Hội Nông dân tỉnh 
Bắc Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai 
trò nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên 
kết chuỗi giá trị và tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả 
các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua; tổ chức tốt nhiệm vụ giám sát, 
phảnphản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
    Bước sang năm mới Quý Mão, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kính 
chúc các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành, 
cấp ủy, cơ quan các cấp cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bắc 
Giang một mùa Xuân mới

hân dịp năm mới, Xuân Qúy Mão 2023, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 
kính chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương

và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh một năm mới:

NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI
An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý!


