
Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 

28/8/2018)  

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018 

 

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2018), thay 

mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi chân thành gửi tới các đồng 

chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp 

nhất. 

Các đồng chí thân mến! 

Phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã nêu cao tinh thần 

đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam nhất là trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Những nỗ lực và thành tựu đạt được của các thế hệ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động ngành Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng 

nhiều danh hiệu cao quí. 

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước -  thời kỳ xây dựng nền 

dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập 

quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công tác Tư pháp 

ngày càng quan trọng hơn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh 

đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp cần ý thức đầy 

đủ vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào 

việc thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng và chủ động đề xuất những giải 

pháp để kịp thời giải quyết những vấn đề mới, phức tạp của thực tiễn. 

Với truyền thống tốt đẹp vốn có của mình, chúng ta quyết tâm hoàn thành xuất 

sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó vì sự phát triển 

của đất nước. 

 

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

  
 

Chào thân ái! 
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Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
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