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THƯ CHÚC MỪNG 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2021   

                                                                 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021  
 

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2021, thay mặt Ban Cán sự Đảng, 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi thân ái gửi đến các thế hệ giảng viên, 

giáo viên, huấn luyện viên, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm đào tạo, huấn luyện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể 

thao và du lịch những tình cảm nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.  

Năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, 

trung tâm huấn luyện của Bộ nói riêng quyết tâm phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ Nghị 

quyết Đại hội XIII đã đề ra: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…”, tập trung triển khai các giải pháp tổng thể về 

phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao - một trong ba đột phá 

chiến lược Đại hội XI, XII đã đề ra, được Đại hội XIII bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp 

với giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm 

thay đổi hoàn toàn phương pháp giảng dạy, học tập truyền thống, nhiều hoạt động đào 

tạo, bồi dưỡng, huấn luyện phải dừng lại hoặc chuyển đổi hình thức thực hiện, các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm huấn luyện của Bộ đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực 

vượt mọi khó khăn, thích ứng an toàn với dịch bệnh, duy trì sự ổn định và đạt được nhiều 

thành quả trong công tác đào tạo và huấn luyện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và 

du lịch. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, tuyên dương và cần tiếp tục phát huy.  

Trong năm học 2021-2022 và những năm học tới đây, tôi tin tưởng rằng, với bản 

lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, vốn tri thức phong phú, lòng yêu 

nghề và ý thức trách nhiệm với công việc, các giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, tập 

thể lãnh đạo, viên chức, người lao động các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm huấn luyện 

sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đóng góp cho sự nghiệp đào 

tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, đáp 

ứng yêu cầu phát triển Ngành trong bối cảnh và tình hình mới.  

Chúc các giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, tập thể lãnh đạo, công chức, viên 

chức, người lao động các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm đào tạo, huấn luyện văn 

hóa, thể thao và du lịch luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./. 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng  

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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