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S 13741-CV/VPTW 
V/v gui Tint chüc mfmg nhdn k5' nim 75 nám 
ngành Lthn nghip Vit Nam (1945 - 2020) 

BONONG NGHIP vA nn. 

VAN BAN DIN  KInh gü'i. 

\TY4::th45ng kInh gzi. 

 

- B Nông nghip và Phát trin nông thôn, 
- Van phông Chü tjch nuâc, 

- Dng chI Tng BI thu', Chü tjch nixâc 
(de bao cao), 

- Dong chi Thwmg trijc Ban Bi thu j 

Xem xét Cong van s 4486-BNN-TCLN, ngày 02/7/2020 cüa Bô Nông 

nghip và Phát trin nông thôn, dng chI Tng BI thu, Chü tjch niiâc Nguyn 

Phii Tr9ng dã k Thu chüc müng nhân k nim 75 näm ngành Lam nghip 

Viêt Nam (1945 - 2020) (Thu kern theo). 

Xin thông báo d các dng chI bit, thirc hin. 

Ncii nhãn: K/T CHANH VAN PHONG 
PHOCHANH VAN PHONG 
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- Nhu trên, 
- Vn phông Tng BI thu, 
- Luu Van phông Trung trcing Dãng. 



Ha Nói, ngày 14 tháng 11 nám 2020 

THU CHUC MUNG 
CUA DONG CHI TONG B! THU, CHU TICH  NIJOC NGUYEN PHU TRQNG 

nhân k nim 75 nàm nganh Lam nghip Vit Nam (1945 - 2020) 

Các ding clii than rné'n, 

Nhân k nim 75 näm ngành Lam nghip Vit Nam (1945 - 2020), tôi 

than ái gcri tâi toàn the can b, cong chirc, viên chcrc, nguài lao dng toàn 

Ngành qua các th&i k5' nhCrng tInh cam than thit và Ru chiic mfxng t& clep nht. 

Ngay sau Cách mng Tháng Tam thành cong. ngày 01/12/1945, Chü tjch 

H ChI Minh dà k Sc lnh s 69 dtt Ca quan Lam chInh tnrc thuc B Canh 

nông - tin than cüa ngành Lam nghip Vit Nam ngày nay. Trãi qua 75 näm 

xây drng và phát trin, các th h can b, cong chrc, viên chtrc, ngu1i lao dng 

trong ngành Lam nghip Ca nithc luOn doàn kit, cn cü sang tao trong h9c tp, 

lao dng và san xut, n hrc phn du vuqt qua khó khän, không ngirng truâng 

thành, 1p duçic nhiu thành tIch xuAt sc trong cong tác tham muu, chi do, 

diu hành, quán 1, bão v, phát trin, sir ding rirng, bão tn h sinh thai thng 

và phát trin kinh t lam nghip bn vng, dóng gop quan trçng vào si,r nghip 

phát trin kinh t - xa hi cüa dt nrc qua các giai don ljch sCr tri.rrc day, 

cilng nhu trong sir nghip xây drng và bâo v To quc ngày nay. Ghi nhn 

nhing dóng gop to Run do, Dáng và Nhà nt.nic dã tng thi.râng Ngành Huân 

chtmng H ChI Minh và nhiu phn thuong cao qu. Nhân dip  nay, thay mt 

Iânh dao  Dãng và Nhà ni.nrc, tôi nhit 1it chüc mrng, biu ducmg nhUng thành 

uru Va dong gop toiàn cüa ngânh Lam nghip Vit Nam trong 75 näm qua. 

Dtt nixâc ta dang buâc vào thii k' phát triên mói, có nhiu thun lqi 

nhisng cUng di mat vâi không It khó khän, thách thüc nghiêm trQng do bin 

dôi khI hu, th?i tit crc doan, thiên tai, bAo hit. Trong b6i cánh cuc Cách 

mang cong nghip ln thir ti.r phát trin mnh me, truc yêu cu phát trin 
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kinh th - xä hi gân vOl báo v môi tnr1ng sinh thai, irng phó vOl bin di khI 

hu, nhim vi,i cüa Ngành rt nng n nhung cüng rt vinh quang. Tôi mong vã 

tin ti.ràng toàn th can b, cong chirc, viên chüc, ngu?ii lao dng cüa nganh 

Lam nghip Vit Nam tip t11c phát huy nhUng thành nru dä dat  duçic, doãn kt, 

chung sue, dng lOng, di mOi sang tao,  thic hin t& nhim vii, tr9ng trách cüa 

mlnh, xây dirng ngành Lam nghip Vit Nam ngày càng phát trin; thAm nhuAn 

và thirc hin tot läi day  cüa Bác Ho kInh yêu: "RInig là yang, nêu mInh biêt 

báo v, xây dyng thI rirng rt qui". Tôi cUng d nghj các cp u' dãng, chInh 

quyn dja phisang, các nhâ doanh nghip và các tng lOp nhân dan, tip tiic 

quan tam, tao  diu kin thutn lcii dé ngành Lam nghip Vit Nam hoàn thành 

tot nhim viii duorc giao. 

Chitc cãc dông chI và gia dInh süc khoë, hrili phiic vã thành cong. 

Thdii al 

NGUYEN PHU RONC 
Tong BI thu Ban Chp hành Trung ong Bang Cong san Vit Nam 

Chii tich  nuóc Cong hoà xa )i chu nghia Vit Nam 
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