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THƯ CHÚC MỪNG 
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam 

(28/8/1945 – 28/8/2021) và 39 năm Ngày thành lập Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

Thân ái gửi:           Các thế hệ công chức, viên chứcvà người lao động 

Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai 

 

hân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam 

(28/8/1945 - 28/8/2021) và 39 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp tỉnh 

Đồng Nai, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp, tôi xin chân thành 

gửi tới các thế hệ công chức, viên chức, người lao động đã và đang công 

tác trong Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng tốt 

đẹp nhất. 

Thưa các đồng chí! 

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tư pháp Việt Nam, qua 39 năm 

xây dựng và trưởng thành, các thế hệ công chức, viên chức, người lao động Ngành 

Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã tâm huyết, đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu vượt qua 

mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả 

quản lý, chất lượng hoạt động, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhân 

dân, góp phần tích cực vào những kết quả chung của tỉnh trên các lĩnh vực. Vị thế, 

vai trò của ngành Tư pháp ngày càng được khẳng định. Những đóng góp to lớn của 

Ngành Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng cao quý. Trong năm 2020, tập thể Sở Tư pháp tỉnh 

Đồng Nai tiếp tục vinh dự được UBND tỉnh đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ, 

được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, nhiều đơn vị, cá nhân 

thuộc Sở được tặng bằng khen, giấy khen với các thành tích xuất sắc trong công 

tác. 

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Ngành Tư pháp, thay mặt Đảng ủy, tập thể 

lãnh đạo Sở Tư pháp, tôi xin được biểu dương, tri ân sự đóng góp với những nỗ 

lực, cố gắng không ngừng của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động của 

ngành ta, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức với các đồng chí trong thời 

gian vừa qua. 

N 



Các đồng chí thân mến! 

Trong bối cảnh hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận 

hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Tình hình đại dịch COVID-19 

đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế 

- xã hội, ổn định an ninh quốc phòng và tác động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt 

hàng ngày của cả nước nói chung, nhân dân tại khu vực các tỉnh miền Nam và tỉnh 

Đồng Nai nói riêng. Chính vì vậy, toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

Ngành Tư pháp càng phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực 

hết sức để vượt qua những khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ 

của Ngành Tư pháp được giao trong năm 2021. Trước hết là bản thân mỗi công 

chức, viên chức, người lao động và gia đình thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sau là phát huy vai trò cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động Ngành Tư pháp trong tuyên truyền, vận động nhân 

dân bằng nhiều hình thức phù hợp,thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống 

dịch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hỗ trợ và thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. 

Trong điều kiện thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội để phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, không thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tôi đề nghị 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp hướng tới kỷ niệm 

ngày thành lập Ngành bằng những hành động thiết thực, có ý nghĩa hướng về cơ 

sở, ra sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của 

nhân dân, cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.  

Tôi luôn tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, 

tập thể công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp 

bước các thế hệ đi trước tiếp tục đổi mới tư duy, hành động, siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương, nêu cao tấm gương “phụng công thủ pháp, chí công vô tư”, nỗ lực thi đua 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021, góp phần đẩy lùi dịch bệnh 

COVID-19 và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 

- 2025, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Bộ Tư pháp, Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân tỉnh Đồng Nai dành cho Ngành Tư pháp của chúng ta. 

Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./. 

 

 BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – GIÁM ĐỐC 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 

 

 

 

Võ Thị Xuân Đào 
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