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S6: 4-L1jLMHTXVN-T[TI'T 
V/v K' nim Ngay Quc t 

Hqptácxâ 

Ha Nç5i, ngày tháng 6 nám 2022 

KInh g1ri: - Lien minh Hçip tác xã các tinh, thành phô; 
- Các ban, don vj trirc thuc Lien mirth HTX Vit Nam. 

Vào thu Bay, ngày 02/7/2022, các Hqp tác xã trén toàn th giâi s k 

nim 100 näm Ngày Quc th Hçip tác xã (CoopsDay). Khu hiu ngày Quc t 

Hcp tác xã näm nay lai  1p  lai  chü d cüa NAm Quc tA Hçp tác xã cüa Lien 

Hqp Quc each day mt thp kSr,  do là "Hçip tác xd xây dtng m3t ihe gió'i t6 

dçp hon". Vâi phrn vi hot dng trên khp th giâi và trong nhiu 11th vlrc 

khác nhau cUa nn kinh t& các HTX dã chung tO mInh có khá näng chng chju 

vOi khüng hoàng t& hcm müc trung bInh. Các HTX thüc day sir tham gia kinh 

t, chng suy thoái môi trithng và bin di khI hu, tao  vic lam, gop ph.n bào 

v an ninh hrong thrc, xây drng chui giá trj dao  due và gop phn tIch circ gin 

git hàa bInh bing cách cài thin diu kin vt ch.t và an ninh cüa ngu?ñ dan. 

Lien minh Hçip tác xã Quc th (ICA) kêu gpi các thành viên HTX trén toàn th 

giói quáng bá v mô hInh kinh doanh 1y con ngi.thi lam trung tam cüa HTX, 

duçc ly cam hung tü các giá trj cüa HTX v t1r 1irc, tir chju trách nhim, dan 

chü, bInh ding, cong bng và doàn k& cQng nhtr các giá trj dao  di'rc v s1r trung 

thirc, cäi m&, trách thim xã hi và quan tam dn ngi.thi khác, dang xây drng 

mt th giâi t& dçp hcin nhix th nào. 

Huâng i'rng Ru kêu gç1 cüa ICA, Lien minh Hcup tác xà Via Nam sao giri 
toàn van ni dung Thông dip trên (dang tãi trên Ctng thông tin din tü Lien 
minh HTX Vit Nam: vca.orji.vn)  và yêu cu Lien minh Hçxp tác xâ các tinh, 
thãnh ph; các ban, &in vj trrc thuc: 

1. T chüc, phi hcip tuyên truyn sâu rng vui các hInh thuc da dng, 
phong phu tói các cap, ngành, can b, thành vién và nguui lao dng khu virc 
kinh t tp th& hqp tác xA, các tng l&p nhãn dan v ni dung Thông dip trén; 
dng thai d.y manh  tuyên truyn, biu dtrcmg, nhân rng các mô hInh hcip tác xa 
san xuAt kinh doanh Co hiu qua, dóng gop tIch crc cho phát trin kinh té - xã 
hi cüa dja phtrcrng, dt nuóc cüng nhu vai trO nOng c& cüa h thng Lien mirth 
Hqp tác xà Vit Nam trong thüc dy phát trin kinh t t.p th& HTX. 



2. Lien mirth Hcip tác xä các tinh, thành ph& các ban, don vj trçrc thuc t 
chirc boat dng k nim cho phü hqp; có th kt hp t chüc cllng các boat dng 
(hi ngbj so kt 6 tháng du nm 2022, các hi ng, hi tháo, các hoat  dng vn 
boa, vAn ngh, th thao chào mCrng...). 

3. Treo bang ron và chi dao  các don vj thành viên treo bang ron tai  tri sà Ca 

quan, don vj vi ni dung: 

CHAO MUG NGAY QUOC TE HQP TAC xA - 02/7/2022 
"HQP TAC xA XAY DIJNG MQT THE GIOI TOT DP WIN" 

D ngh Lien minh Hçip tác xã các tinh, thành ph, các ban, don vj trtrc 
thuc xây drng k hoach, t chrc trin khai có hiu qua.!. 

No'inhin: 
-Nhiitrén; 
- D/c ChCt tich LMHTXVN (dé b/c); 
- Các D/c Phó Chü tjch LMHTXVN; 
- Liru: VT, liT!. 
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ye Ngày Quc t Hç'p tác xä nm 2022 (CoopsDay 2022) 

c t E-ITX näm 2022 duçic cong b vâi khu hiu: "Hqp tác xà 
t th giói tt dçp hon". 

ào ngày 2 tháng 7, các HTX trén toàn th giâi sê k nim 100 näm Ngày 
Quc t Hçp tác xâ (CoopsDay). Mt th.p k dã trôi qua k tr Näm Quc t 
Hop tác xä cüa Lien Hop Quc, th hin sr dóng gop dc dáo cUa các hcip tác xã 
vào vic lam cho th giâi trâ nên t& dçp han, thI khu hiu cüa Ngày Quc t 
HTX (CoopsDay) näm nay 1ti 1p 1i chü d cüa Näm Quôc tê Hop tác xâ, do là 
"Hqp tác xã xây dirng mt th giói t& dçp han". 

"Các HTXdang trá lô'i cho lô'i cánh tinh cza Tang thw lg Lien Hc,p Quóc 
Antonio Guterres, ngu'ài dâ cánh báo rang the' gió'i dang ó' 'b& vrc thm - va 
dang di sai hwó7lgç dng th&i kêu gQi 'hay khôi phyc lông tin và kho'i dty hy 
vng, chzng ta ccn hcip tác, ching ta ccn di thogi, ching ta cdn tMu hie2u'. 
Trong gan hai the' kj' qua, các HTX dâ và dang n 4tc thu'c hin theo phwong 
châm nay. Diu nay dd dwov nMn mgnh tgi Dai hi Hop tác xâ The' gi&i ln thi' 
33, do Lien minh HTX Quc te' (ICA) tá chi-c vào tháng 12 nám 2021. Dai hç5i 
d tçp trung xem xét dgc tmnh chia Se cãa HTX dang thüc ddy HTX hành dông 
nhw the' nào de' giái quye'z' các vá'n d cla the' giái ", ông Bruno Roelants, Tong 
giám dô'c cüa ICA dâ chia sé. 

ICA kêu gci các thành viên HTX a khp mci non quâng bá v vic v mO 
hInh kinh doanh ly con ngtthi lam trung tam cüa HTX, dixc lay cam hirng tir 
các giá trj HTX v ti,r 1irc, t%r chju trách nhim, dan chü, bInh ding, cong bang và 
doàn kt cling nhu các giá trj dio dirc v slr trung thirc, c&i mci, trách nhim xã 
hi và quan tam dn ngixai khác, dang xây drng mt th giài t& dçp han nhi.r 
th nào. 

Hoat dng trên khâp th gith và trong nhiu 11th virc khác nhau cüa nn 
kinh t, các HTX dã chirng to mlnh cO khá nãng chng chju vOi khUng hoàng tot 
han mi'rc trung bInh. Các HTX thüc dy sr tham gia kinh t, chOng suy thoái 
mOi tru&ng và bin di khI h.u, t?o  vic lam, gop phan bão v an ninh krcmg 
thrc, gili ngun vn tài chInh trong cong dng dja phuang, xây drng chui giá 
trj do dt'rc và gop phan tIch crc gin gili' hOa bInh b.ng cách cài thin diu kiin 
4t cht và an ninh cüa ngixii dan. 

ICA kêu gci các thánh viên HTX và di tác trên toàn th giâi s&n sang to 
chüc Ngày Quc th Hop tác xa vào ngày 2 tháng 7 và th hin cho th giài thây 
các HTX xây dmg mt th giói t& dçp han nhu the nào. 

Logo, thông dip chInh thüc cüa Ngày Quc t Hop tác xã 2022 
(CoopsDay 2022) së sam dtrcic ra mit. 



Thông tin v NgIy Quôc t Hqp tác xã 

Di.rçic th chüc bii các HTX trên toãn th giOi tr näm 1923 và duçic Dai 
hOi dng Lien Hçip Quc chInh thirc tuyên b nhân djp k nim 100 nm Lien 
minh HTX Quc t thãnh 1p vào näm 1995, Ngày Quc t Hçip tác xã dugc t6 
chüc hang näm vào thir Bay du tiên cUa tháng Bay. 

Miic dIch cüa Ngày Quc t Hçip tác xã là nãng cao nhn thirc v HTX và 
thüc dy các nthng cña phong trào HTX v doàn kt quc t& hiu qua kinh t, 
bInh ding và hôa bInh th giài. K tr näm 1995, ICA và Lien Hqp Quc thông 
qua Uy ban H trq và Phát trin H1'X (COPAC) dã cing dt ten chü d cho 1 
k nim cüa Ngày Quc t Hqp tác xA (CoopsDay). 

Thông qua Ngày Qu6c t Hçp tác xa, các nhà hoach  djnh chInh sách ti 
dja phucing, qu6c gia và toàn cu, các to chüc xã hi và ngtthi dan nói chung có 
th bit dn nhiing dóng gop cüa các HTX vi mt ti1cng lai an toàn cho tt Ca 
mi ngu1i. 

Ban H9J tác qutc Ii- Lien mini, Hpp tác xã Viêt Nam 
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