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THƯ CHÚC MỪNG

Thân ái gửi đến toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ!

N

hân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống
ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2022), thay mặt Ban Cán sự
đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc
mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất.
Chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt
của Đảng và sự nỗ lực vượt bậc, bền bỉ, liên tục, đoàn kết, thống nhất của các thế hệ lãnh
đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Nội vụ đã không ngừng phát
triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, làm giàu thêm truyền thống và nâng cao vị thế
của ngành, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và nhân dân tin yêu.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy, không ngừng đổi mới, sáng tạo, các đồng
chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn cho nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là tập
trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về nền hành chính nhà nước; đẩy mạnh
cải cách hành chính, thúc đẩy chính phủ số, xã hội số, tăng cường phân cấp, phân quyền;
sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới. Qua
đó, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân
dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, ngày càng
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tự hào tiếp nối, phát huy truyền thống 77 năm lịch sử vẻ vang, tôi tin tưởng sâu sắc
rằng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ sẽ
tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết,
gắn bó, tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất
lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao nhằm tạo ra những giá trị mới trong sự nghiệp xây
dựng, phát triển của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, tích cực đóng góp to lớn vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp.
Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công!
Thân ái!
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