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Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021  

 

 

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, công chức, viên chức, người lao động 

các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường   

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2021, thay mặt Ban Cán 

sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi thân ái gửi tới các thế hệ 

thầy giáo, cô giáo, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường những tình cảm 

thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Sinh thời, khi nói về sự nghiệp giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn 

dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng 

người”. Bất kỳ một đất nước, một lĩnh vực, ngành nghề hay một tổ chức nào 

muốn phát triển bền vững, muốn có một tương lai rạng rỡ phía trước thì phải 

biết quan tâm đến vấn đề “trồng người”, phải luôn biết chăm lo, giáo dục, đào 

tạo thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp. Đó là một quy luật phát triển tất yếu.  

Trong hai năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-

19, nhưng các nhà trường, cơ sở đào tạo đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều 

giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng 

công chức, viên chức; vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa 

đảm bảo mục tiêu, kế hoạch năm học đề ra. Chất lượng đào tạo đáp ứng được 

nhu cầu nguồn nhân lực của ngành và xã hội. Nhiều công trình nghiên cứu khoa 

học của thầy và trò đã được được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, 

được công bố công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế, được vinh danh, trao tặng 

các giải thưởng khoa học cao quý. 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi nhiệt liệt chúc 

mừng và biểu dương các kết quả đạt được của các Nhà trường, cơ sở đào tạo; 

trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, thầy, cô giáo, viên chức, người lao động 

đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho 

ngành tài nguyên và môi trường. 

Các thầy, cô thân mến! 

Chúng ta đã bước vào thập kỷ phát triển mới với thời cơ và thách thức 

đan xen. Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, phục hồi các hệ sinh thái, 



bảo vệ môi trường sống, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải 

khí nhà kính là nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết của ngành. Trong bối cảnh đó 

nguồn nhân lực và khoa học công nghệ phải đi trước thúc đẩy chuyển đổi mô 

hình phát triển hướng tới kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững, bao trùm, sử dụng 

tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ phục hồi các hệ sinh thái và 

ứng phó với biến đổi khí hậu. Tôi đề nghị các trường, cơ sở đào tạo cần chủ 

động dự báo các xu thế để xây dựng Chiến lược đào tạo, đổi mới mô hình quản 

trị, gắn kết giữa nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, tăng cường hợp tác, trao 

đổi cơ sở đào tạo, đối tác quốc tế để chủ động định hướng đào tạo phù hợp với 

nhu cầu của thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tiễn, 

cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đổi 

mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học nhằm phát huy sự chủ 

động, sáng tạo của sinh viên, học viên; đi đầu trong chuyển đổi số. Tôi mong 

muốn và tin tưởng rằng các thầy, các cô và các em học viên, sinh viên vượt qua 

các khó khăn trước mắt, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong dạy và học, 

đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành, đất nước. 

Chúc các thầy giáo, cô giáo, công chức, viên chức, người lao động cùng gia 

đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. 

Chào thân ái! 
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