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CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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ừng Xuân mới Quý Tỵ 2013, thay mặt Ban Cán sự Đảng, ngành Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, tôi gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, các nghệ sĩ, nghệ
nhân lời Chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất!

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, chỉ

đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2012, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều
giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo các mục tiêu kinh tếxã hội, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua
thách thức, phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình, hiệu quả, bền
vững”, năm 2012 đã để lại những dấu ấn quan trọng trên nhiều lĩnh vực, các hoạt động
văn hóa - nghệ thuật được tổ chức sôi nổi và chất lượng trong cả nước; 24 Di sản văn hóa
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được công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt, là niềm tự hào, sự khẳng định trong việc
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc; Việt Nam đã có thêm 02 di sản văn hoá được
thế giới tôn vinh, nâng tổng số di sản thế giới tại Việt Nam lên con số 17 di sản. Thể thao
Việt Nam đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam giành
quyền đăng cai Đại hội thể thao cấp châu lục - Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm
2019 (ASIAD 18 - 2019). Du lịch tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh
tế quốc dân, thu hút gần 7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đạt doanh thu khoảng
160 nghìn tỷ đồng.
Vui mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013, với phương châm “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ
cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”, ngành
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, hợp
lực, tập trung, trí tuệ, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi
đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả và chất
lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công
tác quản lý nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển của
Ngành, Nghị quyết của Đảng; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng gia đình
đón Xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc!
Năm mới, thắng lợi mới!
Hoàng Tuấn Anh
UV BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng

