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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Doe lap — Tir do — Hanh phüc
Nam Djnh, ngày 20 tháng 6 náin 2017

KInh gl'i: Ban Thuè'ng vi Hi Nông dan các huyn, thành phô
Hu&ng irng thu kêu gçi cüa dng chI Chü tjch Ban Chp hành Trung uang
Hi Nông dan Vit Nam v chung tay dóng gop Qu tr thin "Hgt thóc yang" d
giñp dr nhng h nông dan gp rüi ro, gia cãnh khó khãn trên khp mçi mien cüa
to quôc.
Ban Thung v11 Hi Nông dan tinh d nghj Hi Nông dan các huyn, thành
ph quan tam trin khai ti can b, hi viên ni dung thu kêu gi (dwcc gi kern
theo cong van nay).
Day là hot dng có ' nghia sâu sc nhm phát huy truyn thng doàn kt,
yêu thucmg, düm b9c, chia sé, giiip d nhUng h nông dan có hoàn cânh dc bit
khó khän vun len trong cuc sng. D nghj Ban Thu?mg vi Hi Nông dan các
huyn, thânh ph trin khai thçrc hin. Mpi sir h trçl xin gi'ri v Van phông Hi
Nông dan tinh hoc chuyn khoãn theo s tài khoân: 3200211000194, Ngân hang
Nông nghip và Phát triên nông thôn tinh Nam Djnh (D nghj ghi To: Ung h3 Qu9
"HU tlióc yang"). Thi gian üng h kêt thiiic tru'c ngày 15/7/2017_—
Noi nhân:

T/M BAN THI1ONG VIJ

- Nhu kinh gfri;
- Thung trirc tinh Hi;
- Các Ban chuyên mon tinh Hi;
-LuuVP.

Nguyn Hñng Mnh
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cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p — Tir do — Hnh phüc
Ha Ni, ngày 25 tháng 5 nám 2017

HOI NONG DAN TINH NAM DINCONG VAN DN
Ngay./'Li
Kinh chuyêri dlc
L((u h6 s
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THU'NGO

Trthi trçng kêu gi. chung tay dóng gop Qu5 tü thin "Ht thOc yang"

KInh gfri: - Ban Thuông vi Hi Nông dan các tinh, thành phô
- Can b, hi viên Hi Nông dan Vit Nam
Vit Nam là nuóc có nn nông nghip truyn th6ng lâu di, nông dan Vit
Nam chim han 70% dan s cüa Ca nuàc. Thirc hin chi:i truong, chInh sách cüa
Dâng, Nhà nuâc v nông nghip, nông dan, nôrig thôn, nht là qua 30 nàm thirc
liin du?mg li di mâi, bang sir cn c, thông minh, sang tao, nông dan Vit
Nam cing vdri các doanh nghip, nhà khoa h9c dã to ra các san ph.m nông
nghip có bwic ngox ijch sà, dt phá ngày càng nhiu v s hrcing, ch.t luçmg và
chüng loi, không nhtmg dam bào tiêu dung trong nurc ma con xut khu & han
180 quc gia và vilng lãrih th, gop phn diia nn nông nghip nuóc ta trâ thânh
ngành san xuAt hang hóa và tr& thành trçl dô cüa nn kinh t quc dan, dc bit là
trong giai do?n khó khàn do ành huâng b&i suy thoái kinh té toàn câu.
Tuy nhiên, nông dan Vit Nam buc vào thôi kS' hi nhp quc t sâu rng,
trong diu kiên bin di khI h.0 toàn cu din bin phrc tap, cüng nhtmg khó
khän ni tai d tIch tit tü lâu chua dugc giái quy&, dn dn gp muon van khó
khän thách thirc nhii: Trinh do, kin thtrc, k nãng, tay nghê cüa nông dan cOn
hn ch; trong san xut nông nghip gp nhiu bt chc, rüi ro, bão lü, han han,
djch bênh; trong khai thác dánh bt thüy san gp song to, gió 1ón, bj tàu 1 dam,
cuó'p ngu c11..., gay thit hai lO'n v tài san và tInh mng; nhttng vn d v: O
nhim môi truO'ng, 4t tx nông nghip phiic vii cho san xut giâ, kern chit ltrçing
chua dixcic kim soát, tInh trng dugc müa mt giá c1r vn 1p di ltp lai nhiêu Ian
chua ducic tháo gä và luOn phài giài cfru nhtr: lua gao, diia hu, hành tim, thanh
long, vài qua, gmg, tht 1cm... dã ánh hu6ng trirc tip tâi san xut và di sng
cüa ngithi nông dan. Day thirc su là ni dau, nôi am ãnh cüa chung ta; không it
gia dInh nông dan dã khó khãn thm chI mt trng tay d 'ai hu qua nç nan
chng chit, kit qu, bn cüng hóa, không bit bu vIu vào ai.
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Th.0 hiéu vói s phn cüa ngi..rói nôngdân trài qua "näm nng, mui suang"
vi bao gigt m hôi, nrôc mt và cã sr hy sinh trén dng rung và bin Ca. Trung
uccng Hi Nông dan Vit Nam Quyt djnh thành l.p Qu tr thin xà hi mang ten
"Ht thóc yang" d giiip dä nhüng h nông d.n g.p rüi ro, gia càuh khó khän
trén khp mi min cüa T quôC.
Vói ,truyn thong doàn k& thuong yêu, d1im b9c, chia sê giüp dec nhQng
khI dói b.ng mt gói khi no",
nguôi có hoàn cnh d.c bit khó khän "Met ming
"La lành diim lá rách" cüa dan tc Vit Nam, thay m.t cho giai cp nông dan
Vit Nam oi kêu gi tt .cà can b, hi viên chung tay dóng gop üng h thauh 1p
Mi can b( Hi tfrTrung iro'ng dn co s&
Qu tr thin x hi Ht Thôc Vàng.
viên nông dan dOng gop 2000
mi ngirb'i dóng gop mt ngày hro'ng; mi hi
dng/ngirb'i d chung tay gop sirc giiip d cho nh0ng h nông dan có gia cãnh
khó khän Co them nghi hrc vuçit qua khó khn, m.t mat d có cuc sng ngày
cãng tuai dçp hcrn.
Trung i.rang Hi Nông dan Vit Nam xin duccc lam câu nôi giüa nhQng thm
lông tr thin tri nhng nguôi nông dan cO cuc s&ig bt hnh .yà nhtthg hoãn
cãnh khó khn.
Mci sir h trçc xin giri v Tài khoan s& 148 020 101 0219, tai Ngãn hang
Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam, chi nhánh Tây H Ha Ni. Chü
tài khoãn: Van phOng Trung ucrng Hi NOng dan Vit Nam (d nghi ghi rö: Ung
h Qu Ht thóc yang).
Trung uang Hi Nông dan Vit Nam trân trçng cern an nhüng tInh cam, thm
lông nghia cr cao dçp cüa toàn th can b, hi viên nông dan.
D nghj Hi Nông dan các tinh, thanh ph trin khai rng r.i trong các cp
Hi vâ can b, hi viên nông dan. Thôi gian dóng gop, i:mg hi kt thüc tnthc
ngày 30/6/2017.
Xin trân trçng cam an!
UY VIEN TRUNG TJ'ONG BANG
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