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THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

Chúng ta đang ở những thời khắc cuối cùng của năm 2019, trước thềm năm 

mới 2020 và đón Xuân Canh Tý, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của Ngành những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai thực hiện hiệu quả 

những nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra; dự báo sát các xu thế, nhận diện, xử lý kịp thời 

các khó khăn phát sinh từ thực tiễn, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tăng cường phối 

hợp gắn kết giữa Trung ương và địa phương, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu 

quả gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Qua đó, đã khơi thông các điểm nghẽn, 

rào cản thúc đẩy giải phóng các nguồn lực nhất là tài nguyên đất đai, tài nguyên biển 

cho mục tiêu bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước. 

Chúng ta cũng đã xác định được hướng đi cho công tác bảo vệ môi trường và được 

người dân hưởng ứng, ủng hộ, qua đó tạo sự chuyển biến từ tư duy đến hành động của 

toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Chủ động đề xuất 

các giải pháp có tính hệ thống, chiến lược để ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển 

đổi sản xuất quy mô lớn nhằm chuyển hoá các thách thức thành cơ hội cho phát triển, 

đảm bảo sinh kế cho Nhân dân. Chất lượng dịch vụ công của ngành đã được cải thiện 

mạnh mẽ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ngành cũng đã 

triển khai xây dựng các chủ trương, cơ chế chính sách, quy hoạch, chiến lược để 

chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những kết quả này càng đáng tự 

hào và có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nhiều thách thức và khó khăn về thiên tai, môi 

trường, biến đổi khí hậu đe doạ đến cuộc sống, sinh hoạt, đến môi trường sống của 

tất cả chúng ta. Đó cũng là kết quả của sự chỉ đạo toàn diện, sâu sát của lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; của nỗ lực, quyết tâm, tinh thần phối hợp 

hiệu quả giữa Bộ và các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các Ban, Bộ, ngành và 

đối tác quốc tế. Đây là nền tảng để chúng ta tự tin bước vào năm 2020 với khí thế 

mới, niềm tin vào những thắng lợi ở phía trước. 

Nhân dịp này, tôi biểu dương và gửi lời cảm ơn chân thành tới từng cán bộ ở 

từng vị trí của mình đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, dù nhỏ bé cũng đã góp 

phần vào thành công chung của Ngành; xin tri ân những đóng góp của các thế hệ đi 



 

      

trước đối với sự nghiệp phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường trong 

những năm qua.  

Mùa xuân đang sắp sửa gõ cửa từng nhà, một chặng đường khó khăn vất vả và 

đầy thử thách của năm 2019 đã đi qua, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng đối với đất nước, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 45 

năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là năm về đích hoàn thành các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng 

tạo, chuyên nghiệp cùng tinh thần đổi mới, bản lĩnh đã được các thế hệ đi trước dày 

công vun đắp, toàn Ngành cần tiếp tục quán triệt phương châm “Kỷ cương, liêm 

chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ để cùng quyết tâm 

tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, đáp ứng sự hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp. Đánh thức, giải phóng các tiềm năng, nguồn lực tài nguyên cho 

tăng trưởng. Đưa công tác bảo vệ môi trường sang một trang mới - bảo vệ môi 

trường cùng với phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm khởi tạo phát triển bền vững. 

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển hoá các thách thức thành cơ hội cho 

phát triển. Tạo nền tảng cho các mục tiêu dài hạn hơn đến năm 2030, 2045.  

Trước thềm mùa xuân Canh Tý năm 2020 với những kế hoạch mới, mục 

tiêu mới chờ đón; một năm mới - khí thế mới, niềm tin mới, mỗi đơn vị, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động cần phát huy tinh thần trách nhiệm, năng 

động, sáng tạo, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. 

Mừng Xuân mới, chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh 

phúc và thành công! 

 

 Chào thân ái! 
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