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THƯ TRI ÂN 

Kính gửi:  Các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có 

công và thân nhân người có công với Cách mạng trong hệ thống 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

trên cả nước 
 

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), 

thay mặt Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh Hợp 

tác xã Việt Nam, chúng tôi trân trọng gửi tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, 

gia đình liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công với Cách mạng trong hệ 

thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên cả 

nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia 

đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. 

Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Cùng 

với đạo lý và truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, 

“Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào chăm sóc người có công đã trở thành tình cảm, 

trách nhiệm của toàn xã hội, là một trong những hoạt động quan trọng của các cấp 

uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân cả nước. Những năm qua, hệ thống 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam luôn cố gắng thực hiện tốt công tác thương binh, 

liệt sĩ, người có công với cách mạng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, trách 

nhiệm và tình nghĩa. Với chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của các thành viên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam luôn quan tâm, 

chăm lo đến cán bộ, thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, hợp 

tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là thương binh, bệnh binh, bị 

nhiễm chất độc hóa học, là con liệt sĩ, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; luôn 

động viên họ với ý chí tự lực, tự cường vượt lên trên hoàn cảnh, thương tật hòa 

mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ trong lao động, sản xuất, 

kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng 

quê hương, đất nước, là tấm gương sáng cho cộng đồng và xã hội noi theo.  

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên 

minh Hợp tác xã Việt Nam, chúng tôi kính chúc mừng thành tích, đóng góp và tri 

ân sâu sắc nhất đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, bị nhiễm chất độc hóa 



học, là con liệt sĩ, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong hệ thống Liên minh Hợp 

tác xã Việt Nam và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên cả nước. Chúng tôi mong 

muốn và tin tưởng rằng các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người 

có công và thân nhân người có công với Cách mạng trong hệ thống Liên minh Hợp 

tác xã Việt Nam và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp tục phát huy truyền thống 

cách mạng tốt đẹp, nỗ lực, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, từng 

bước đưa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển, trở thành nền 

tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

Chúng tôi xin kính chúc các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, 

người có công và thân nhân người có công với Cách mạng trong hệ thống Liên 

minh Hợp tác xã Việt Nam và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã luôn mạnh khỏe, 

hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc, đạt 

nhiều thành tích hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi 

đua phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ở địa phương và trên cả nước./. 
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