
THƯ NGỎ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GTVT PHÚ THỌ 

Chúc mừng kỷ niệm 76 năm thành lập Ngành Giao thông vận tải  

(28/8/1945 - 28/8/2021). 
 

Phú Thọ, ngày 25 tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Các thế hệ công chức, viên chức, người lao động trong ngành                 

Giao thông vận tải Phú Thọ. 

 

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành Giao thông vận 

tải (28/8/1945 - 28/8/2021), thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở Giao 

thông vận tải Phú Thọ, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải Phú Thọ, 

chúc các đồng chí cùng toàn thể gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và 

thành công. 

Trong suốt 76 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ những 

người làm Giao thông vận tải đã đổ biết bao mồ hôi, công sức, trí, lực và xương 

máu của mình nối tiếp nhau xây dựng truyền thống vẻ vang của ngành Giao thông 

vận tải “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo”, giữ vững vai trò “đi trước mở đường”, 

đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt, góp phần quan trọng vào thắng lợi của 

cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.  

Bước vào giai đoạn phát triển mới, các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, 

lao động ngành Giao thông vận tải Phú Thọ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền 

thống, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với việc 

hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển mạng lưới vận tải, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương, phục vụ cho 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cho đời sống, sinh hoạt của 

nhân dân. Những thành tích của ngành Giao thông vận tải Phú Thọ đã được Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận. 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Phú Thọ, 

xin trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động 

ngành Giao thông vận tải đã luôn sát cánh, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn 

đấu đồng hành cùng với tập lãnh đạo Sở Giao thông vận tải hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ của ngành. 

 



Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp 76 năm của ngành Giao thông vận 

tải, Tôi trân trọng đề nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành Giao thông vận tải Phú Thọ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt 

huyết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, khắc phục mọi khó khăn, giữ vững 

vai trò “Đi trước mở đường” để Giao thông vận tải Phú Thọ ngày càng phát triển 

bền vững, có nhiều đóng góp hiệu quả đối với công cuộc đổi mới, phát triển toàn 

diện kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh Phú Thọ.   

Một lần nữa tôi xin kính chúc các đồng chí cùng toàn thể gia đình luôn dồi 

dào sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

 

 Thân gửi! 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Giang 
Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Thọ 
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