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THƯ CHÚC MỪNG  

Nhân dịp 76 năm ngày thành lập ngành Quản lý đất đai  

(03/10/1945 - 03/10/2021) 

Kính gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành 

Quản lý đất đai 

Nhân dịp 76 năm ngày thành lập ngành Quản lý đất đai (03/10/1945 - 

03/10/2021), 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 lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất. 

Trải qua những chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển , ngành 

Quản lý đất đai đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng , xây 

dựng và phát triển đất nước. Ngành tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành 

và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách quan trọng phù hợp với 

yêu cầu phát triển đất nước trong từng thời kỳ. Tài nguyên đất đai ngày càng 

quản lý, phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả, hài hòa hơn cho phát triển kinh tế, 

xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Nguồn lực đất đai được phát huy trở thành nguồn nội lực quan 

trọng cho phát triển đất nước. 

Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh, 

những người đã dành tâm huyết, trí tuệ, dày công xây dựng, vun đắp cho phát 

triển Ngành; trân trọng cảm ơn các cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động đang nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự nghiệp 

chung của Ngành và phát triển đất nước. 

Đất đai và chính sách, pháp luật về đất đai là những vấn đề cơ bản, hệ 

trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp 

đến các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, quốc phòng - an ninh 

của đất nước, cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình, mỗi người dân, được sự quan 

tâm của xã hội. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra 

những mục tiêu, yêu cầu mới về phát triển đất nước đòi hỏi trước mắt toàn 

Ngành phải nghiên cứu hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật theo hướng 

thống nhất, hiện đại đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Xây dựng hệ thống quy hoạch đồng bộ, thống nhất, tổng thể từ Trung 
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ương đến địa phương với tầm nhìn dài hạn, gắn với thực hiện các mục tiêu của 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhanh, bền vững, là nền tảng 

tích hợp các quy hoạch phát triển có sử dụng đất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thực hiện 

chuyển đổi số, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin cơ sơ sở dữ liệu về đất 

đai quốc gia tập trung, thống nhất, đa mục tiêu, tích hợp, liên thông.  

Tôi mong muốn, Ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần 

đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao quản lý tài 

nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. 

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!  

 

Chào thân ái! 

 

 
Trần Hồng Hà 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng 

Bí thư Ban cán sự Đảng,  

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

 


