
 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019 

 
THƯ CHÚC MỪNG 

Nhân ngày truyền thống Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và  

kỷ niệm 60 năm thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 
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                Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 

 

Nhân ngày truyền thống Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, kỷ niệm 60 

năm thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (14/12/1959 - 

14/12/2019), thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi 

thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành 

những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Trong suốt 60 qua, Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã phát huy tinh thần 

đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, làm tốt nhiệm vụ điều tra cơ bản, phân giới, 

cắm mốc các tuyến biên giới, cung cấp hạ tầng thông tin địa lý đầy đủ, kịp thời cho 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng biên giới 

chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Với nỗ lực, lao động sáng tạo, tâm 

huyết của các thế hệ cán bộ, ngành Đo đạc và Bản đồ đã tiếp cận, làm chủ khoa học 

công nghệ tiên tiến, tham gia giải quyết các bài toán về khoa học trái đất, giám sát, 

quản lý lãnh thổ, tài nguyên và môi trường trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đặc 

biệt, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đo đạc và bản đồ mở 

ra chương mới trong hoạt động đo đạc, bản đồ, thúc đẩy triển khai các ứng dụng 

trong kỷ nguyên của cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư. Các phần thưởng cao 

quý mà Đảng, Nhà nước và Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã trao tặng là sự 

ghi nhận xứng đáng những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của Ngành đối với sự 

phát triển của đất nước, vun đắp mối quan hệ hoà bình hữu nghị với các nước láng 

giềng trong những năm qua.  

Nhân dịp này, tôi biểu dương thành tựu mà Ngành đã đạt được và cảm ơn 

những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với 

sự nghiệp phát triển của Ngành Tài nguyên và Môi trường trong những năm qua. 

Yêu cầu phát triển đất nước và xu thế phát triển như vũ bão của khoa học, kỹ 

thuật, công nghệ đặt ra nhiều nhiệm vụ mới cho hoạt động của Ngành trong những 

năm tới. Tôi tin tưởng và mong muốn toàn Ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần 

đoàn kết, trách nhiệm; tư duy đổi mới, sáng tạo, làm chủ các khoa học công nghệ 

tiên tiến; đặt quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế; 
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hiện đại hóa hạ tầng đo đạc, nâng cao chất lượng điều tra cơ bản phục vụ quản lý, 

giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu; tổ chức tốt công tác đo đạc và bản đồ phục vụ phân giới, cắm mốc 

biên giới quốc gia; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu không gian địa lý 

phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. 

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

 

 Chào thân ái! 
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