THƯ CHÚC TẾT

Hà Ni ngày 03 tháng 02 nm 2015
ng Xuân mi t Mùi 2015, thay mt Ban Cán s ng, Ngành vn hóa, th thao và du
l ch, tôi g i n toàn th gia ình, cán b, công chc, viên chc, ngi lao ng ang
công tác trong Ngành, các ngh s, ngh nhân, hun luyn viên, vn ng viên, trng tài
li Chúc mng Nm mi tt p nht!
Vi tinh thn “Trách nhim, k cng, tit kim, hiu qu ”, nm 2014, Ngành vn hóa, th
thao và du l ch c nc ã oàn kt, n lc, ch ng tri n khai ng b nhi"u gi i pháp thc
hin th#ng l$i các nhim v% chính tr và k ho&ch công tác " ra. Qun th danh th#ng Tràng An
(Ninh Bình) $c UNESCO ghi danh vào Danh m%c Di s n Vn hóa và Thiên nhiên Th gii; Dân
ca Ví, Gim Ngh Tnh $c UNESCO ghi danh là Di s n vn hóa phi vt th &i din ca nhân
lo&i. S kin “ &i gia ình các dân tc Vit Nam vi s nghip xây dng và b o v T' quc” và
nhi"u ho&t ng hng v" bi n  o, ch quy"n thiêng liêng bt kh xâm ph&m trên tng tc t
quê hng, tip t%c kh*ng  nh và hun úc truy"n thng yêu nc, ý chí c lp, t do ca T'
quc. &i hi Th d%c th thao toàn quc ln th VII nm 2014 $c t' chc thành công. Du l ch
Vit Nam ã v$t qua khó khn, tip t%c duy trì nh p  phát tri n, &t kt qu kh quan. c
bit, Hi ngh Trung ng 9 Ban Chp hành Trung ng ng khóa XI ã ban hành Ngh quyt
s 33-NQ/TW “V" xây dng và phát tri n vn hóa, con ngi Vit Nam áp ng yêu cu phát
tri n b"n v+ng t nc”, là s kh*ng  nh vai trò c bit quan trng ca vn hóa trong i sng
kinh t-xã hi ca t nc, kh*ng  nh v trí vn hóa là n"n t ng, là ng lc, sc m&nh ni sinh
quan trng  phát tri n t nc.

M

Vui mng ón Xuân t Mùi 2015, vi tinh thn “ oàn kt, ch ng, sáng t&o, phát tri n”,
Ngành vn hóa, th thao và du l ch quyt tâm 6y m&nh các phong trào thi ua, hoàn thành các
nhim v% chính tr và m%c tiêu phát tri n nm 2015 và k ho&ch 5 nm 2011-2015, tích cc góp
phn cùng Chính ph và c nc hoàn thành các m%c tiêu phát tri n kinh t-xã hi, lp thành tích
chào mng &i hi &i bi u toàn quc ln th XII ca ng vào u nm 2016.
Chúc toàn th cán b, công chc, viên chc, ngi lao ng ang công tác trong Ngành, các
ngh s, ngh nhân, hun luyn viên, vn ng viên, trng tài cùng gia ình ón Xuân mi m&nh
kh8e, h&nh phúc!
Nm mi, th#ng l$i mi.
Hoàng Tun Anh
:y viên BCH Trung ng ng, B tr<ng

