
THƯ CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp 

(28/8/1945 - 28/8/2022) 

 Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 

28/8/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tôi chân thành 

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

tác trong ngành Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Các đồng chí thân mến, 

Trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động ngành Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống, tinh 

thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cùng 

các cơ quan, ban, ngành tham mưu giúp các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính 

phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả, thực chất 

những định hướng chính sách lớn, then chốt trong cải cách pháp luật, cải cách 

tư pháp, tập trung xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh, tạo cơ sở pháp lý vững 

chắc cho các lĩnh vực khác phát triển, đảm bảo sự vận hành thông suốt của bộ 

máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương, góp phần thiết thực trong phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, nâng cao vị thế của 

nước ta trên trường quốc tế.  

Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Tôi biểu dương, ghi nhận 

những nỗ lực, cố gắng, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức cùng 

các Đồng chí. 

Các đồng chí thân mến, 

Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật 

tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đặt Bộ, 

ngành Tư pháp trước những thời cơ, thách thức mới, với yêu cầu, đòi hỏi ngày 

càng cao. 

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với bản lĩnh, chuyên môn, trí tuệ của mình, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành 

Tư pháp tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất 

sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 

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

                                                                             Thân ái, 

 

 

 

 

Lê Thành Long 

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng 

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

 
 

 BỘ TƯ PHÁP Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2022 
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