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THƯ CHÚC MỪNG  

Nhân dịp 76 năm ngày thành lập ngành Địa chất Việt Nam  

(02/10/1945 - 02/10/2021) 
 

 

Kính gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành 

Địa chất Việt Nam 

 

Nhân dịp 76 năm thành lập ngành Địa chất Việt Nam (02/10/1945-

02/10/2021), 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 lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất. 

Trong chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển, ngành Địa chất Việt 

Nam vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt chiến lược khám phá những bí 

ẩn của lòng đất, các cấu trúc, quá trình tiến hóa địa chất đã diễn ra trong lịch sử; 

phát hiện, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá cho phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. Thể chế, chính sách, pháp luật về địa chất, khoáng sản từng 

bước được hoàn thiện. Công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản đạt nhiều 

thành tựu, phát hiện các giá trị địa chất, tài nguyên các khu vực khoáng sản có 

triển vọng. Kinh tế địa chất từng bước được phát huy, tiềm năng khoáng sản 

được chuyển hoá thành các nguồn lực đóng góp quan trọng cho phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước.  

Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, công 

chức, viên chức, người lao động đã dành tâm huyết, trí tuệ, dày công xây dựng, 

vun đắp cho phát triển của Ngành trong suốt 76 năm qua; ghi nhận và trân trọng 

nỗ lực, cống hiến của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên 

khắp mọi miền của tổ quốc. 

Yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi phải có những 

đột phá trong lĩnh vực khoa học về trái đất phục vụ cho hoạch định chiến lược 

phát triển, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch phát triển, quy hoạch xây 

dựng, phát triển không gian ngầm, giảm nhẹ tác động tai biến địa chất trong 

điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Ngành cần tập trung hoàn thành 

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định 
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hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; đề xuất các chủ 

trương, định hướng chiến lược mới về địa chất, khoáng sản và phát triển công 

nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Luật Địa 

chất và Tài nguyên khoáng sản để tăng cường quản lý, phát triển các ngành 

kinh tế địa chất và công nghiệp khai khoáng. Chú trọng điều tra, đánh giá, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về cấu trúc địa chất, quá trình tiến hóa địa chất, tai biến địa 

chất, địa chất môi trường, địa chất thủy văn, tiềm năng ẩn chứa trong lòng đất, 

dưới lòng biển cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thiết lập 

tài khoản "tài nguyên khoáng sản" để lượng hóa, định giá và hạch toán đầy đủ 

trong nền kinh tế. 

Tôi mong muốn, Ngành cần phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi 

mới, chủ động, sáng tạo, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu Cách 

mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số để quản trị tài nguyên địa chất, khoáng sản 

hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 

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

 

Chào thân ái! 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng 

Bí thư Ban cán sự đảng,  

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

 


