Khai giảng lớp Đào tạo Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp - tỉnh Hậu Giang

Ngày 07/9/2020 tại thành phố Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang, Trường Cán bộ quản lý nông
nghiệp & Phát triển nông thôn II phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang tổ chức Khai
giảng khóa “Đào tạo Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp” cho các cán bộ là giám đốc, phó giám
đốc, cán bộ do các cơ quan quản lý nhà nước liên quan hợp tác xã quy hoạch đào tạo để làm
giám đốc, phó giám đốc hợp tác xã.

(Tiến sĩ Nguyễn Trung Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn II)

Đến dự có ông Ngô Minh Long - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang; ông Đặng Ngọc
Giao - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang; ông Nguyễn Vụ Trường – Phó
Giám đốc Sở Công Thương, ông Nguyễn Huy Cường – Phó chủ tịch Hội nông dân và đại diện
các cơ quan đoàn thể. Về phía Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II có Tiến sĩ
Nguyễn Trung Đông - Phó Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn II.
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( ông Ngô Minh Long - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang)

Khóa học đào tạo bổ sung kiến thức quản lý kinh tế cho các học viên; Bản chất kinh tế, tổ chức,
pháp lý của hợp tác xã và hệ thống chính sách của Đảng và nhà nước với kinh tế hợp tác nói
chung và hợp tác xã nói riêng;
Thực hành được những kiến thức đã học tại các hợp tác xã thành công; Vận dụng được những
kỹ năng mềm trong việc nâng cao hiệu quả lãnhđạo, quản lý hợp tác xã; Giúp đội ngũ giám đốc
hợp tác xã có đủ trình độ, năng lực và chuyên môn để phát triển sản xuất kinh doanh cũng như
có khả năng kết nối kinh doanh (đầu vào và đầu ra) cho hợp tác xã nhằm giúp hợp tác xã phát
triển bền vững.

(Đại biểu và cán bộ HTX tham dự)

(Quang cảnh buổi lễ)
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