
LIEN MINH HP TAC xA VIETNAM 
So 6, pho Duong Dinh Nghç, phwong Yen Hoa, 

quin Câu Giáy, thành phJ Ha Ni 
www.vca.0r2.vn  DT: 080.49710 

Ha N5i, ngày 10 tháng 10 nàm 2022 

THU CHUC MUNG 

KInh gCri: Các Doanh nhân cüa doanh nghip là thành vien lien k& cüa 
Lien minh Hqp tác xà Vit Nam và các Doarih nhân lam vic 
trong khu vrc kinh t tp th, hcip tác xà. 

Nhân dip  k' nim 18 näm Ngày Doanh nhân Vit Nam (13/10/2004 - 
13/10/2022), thay mt Dáng doàn và Ban chp hành Lien minh Hçip tác xä Vit 
Nam, tôi xin gi:ri läi chüc mmg t& dçp nh.t tài các Doanh nhân cUa các doanh 
nghip là thành vien lien két cüa Lien minh Hçip tác xâ Vit Nam; các Doanh nhân 
lam vic trong khu virc kinh t tp th, hçip tác xA. 

Trong nhüng näm qua, Dáng và Nhà nrnrc dA có nhiu chü trrning, chinh 
sách khuyn khIch phát trin doanh nghip, hçrp tác xã, phát huy vai trô cüa Doanh 
than trong sv nghip xay dmg và bão v T quc. Nh? dO, môi trl.ring du ttr, 
kinh doanh ngày càng thun lçii, quy mô cüa các doath nghip thuc các thành 
ph.n kinh th, dti ngü doanh nhân nuôc ta dä không ngi'rng iOn manh,  dOng gOp tich 
circ cho phát trin kinh t - xà hi. DOi  ngü Doanh nhân luôn nàng dng, sang tao, 
hiu qua trong san xuAt, kinh doanh và dOng gOp cho an sinh xà hi, nâng cao uy tin, 
thuxing hiu san phm, thixong hiu doanh nghip, gop phn nâng cao vi th cüa nirOc 
ta trong hi thp quc t. 

Là mt thành phn kinh t quan tr9ng trong nn kinh t thj tri.r?ing djnh 
huOng xA hi chU nghTa 0 rnrOc ta, khu virc kinh t tp th, hqp tác xA hin có hcm 
27.000 hçip tác xà, 120 lien hip hcp tác xA và hon 120.000 th hçTp tác, thu hut hon 
9 friu thành vien. Doanh than cOa khu virc kinh th tp th dang dóng gOp sue 
mInh cho phát trin kinh t tp th& hçip tác xà và sir nghip phát frin kinh t - xA 
h)i cOa dAt nuOc. 

Lien mirth Hçip tác xà Vit Nam mong mun trao dôi, phôi hqp vOi các 
doanh nghip là thành viên lien kt cüa Lien minh Hcip tác xâ Vit Nam trong vn 
dng, ttr vn Doanh nhân trè khOi nghip theo mô hInh hçip tác xA; giao kru, lien 
k&, hçip tác gitra Doanh nhân hçip tãc xä va Doanh nhân doanh nghip trong chuôi 
giá trj, kinh nghim quân trj, xüc tin thixang mai  và du tu, chuyn dM s, t chirc 
các din dan, tham gia lien doàn hçvp tác xä tren dja bàn cá nuOc. 

MOt lAn nira, tôi xin chOc mfrng các Doanh nhân là thành viën lien kt cüa 
Lien minh Hqp tác xà Vit Nam và Doanh nhân lam vic trong khu vvc  kinh t 



tp th& hçip tác xã. KInh chUc các dng chi và gia dInh sirc khôe, hanh  phüc vã 
thânh cong.!. 
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