LIEN MINH HQ'P TAC XA
VJkT NAM

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Bc lip - Tti' do - Hmnh phüc

So: 4 J /LMHTXVN - KTDT
V/v M trç kêu gc1 dóng gop kinh
phi xây dirng cong trInh "H9p tác
x vó Bác Ho"

Ha Nç5i, ngày

tháng 8 nám 2019

KInh gui: UBND các tinh, thành ph
Lien minE HTX Vit Narn xin gCri tói UBND các tinE, thành ph6 lô'i chào
trân tr9flg.
Thit thrc thirc hin Chi thj s 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj
ye day mnh h9c tp và lam theo tu tuâng, dto dirc, phong cách HO ChI Minh; dc
bit chào mung k nirn 130 närn ngày sinE ChU tjch Ho ChI Minh (19/5/1890 —
19/5/2020), Ban Chap hành Lien minh HTX Vit Narn dâ Quyêt nghj triên khai xây
drng cong trInh "Hpp tác xà vói Bác HO" tii xâ Kim Lien, huyn Nam Dan, tinh
Ngh An. Cong trInh "H9p tác xA vói Bác Ho" có quy mO khoàng 4 ha gOm ho
trông sen và các cong trInh kiên trüc mang darn net dan gian tái hin tuôi tha sinh
ra và 1ón len cüa Bác Ho vó'i tong mirc dâu tu dr kiên là 10 t dOng.
Cong trInh "H9p tác xã vâi Bác H" có nghia chinE trj, van hóa, th hin
tinh cam, tam lông tn an sâu sac cüa các HTX, liOn hip HTX trOn phim vi cà nuâc
•dôi vOi tInE cam dàc biêt cüa ChCi tich 1-Jo ChI Minh dành cho khu vuc kinh tê hop
tác, HTX. Dông thO'i, cong tninh cUng là "dja chi do" dê tuyên truyên, giáo dçic
truyOn thông cách rnng tái can bO, viên chuc và nguO lao dng cüa cã h thông
Lien minE HTX Vit Narn ye tu tung, do duc, lôi sOng, phong cách, hInh ãnh
giãn di nhung thanh cao cüa Bác Ho.
Thai gian qua, ducc sr lành do, chi dto cüa UBND các tinE, thành ph
trong cong tác tuyOn truyOn, van dng các HTX, các to chuc, cá nhân dóng gop
kinh phi xây drng cong trInE "Hop tác xä vó'i Bác HO", den ngày 3 1/7/2019, LiOn
minE HTX Vit Narn dà nhan dugc sO tiOn dóng gop cUa các tO chuc, ca nEa trOn
Ca nuOc là 5.108.482.368 dông (Nàrn t' nt tram linE tam triu bOn tram tarn muoi
hai nghIn ba tram sáu rnuai tam dOng).
Vói quyt tarn trin khai xay dçmg cOng trInh theo 1 trInh: Khâi cong ngày
02/9/2019 (Ks' niOrn 50 nàrn thuc hiên Di chüc cüa Chü tich HO ChI MinE), Khánh
thành ngày 19/5/2020 (Ks' nim 130 nam ngày sinE ChU tjch HO ChI Minh), Lien
minE HTX Vit Nam kInh dê ngh UBND các tinE, thành phO tiOp tçic quan tam, chi
dao Lien minE HTX các tinE, thànE phO hoàn thành ke hoch keu gçi kinh phi dóng
gop xay dçrng cOng trInE "Hop tác xã vói Bác HO".
Trân trçng cam o'n./.
Ncri
- Nhix trên;
- Chü tch (dé báo cáo);
- Thiiô'ng trirc LMHTXVN;
- Lien rninh HTX các tinh, tliánh phô;
- Lixu: VT, KTDT.
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