
      

THƯ CHÚC TẾT KỶ HỢI 2019 

Thân ái gửi toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Nhân dịp đón xuân mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu 

Trường Đại học Luật Hà Nội, tôi chân thành gửi đến toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động, sinh viên, học viên đã và đang công tác, học tập tại Trường 

lời chào, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất! 

Các đồng chí thân mến, 

Năm 2018 đã qua đi, đánh dấu một năm với nhiều thành tích trong các lĩnh 

vực: đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhiều lĩnh vực 

quan trọng khác… Chúng ta đã hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng 

của năm 2018 và được công nhận là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều 

tập thể, cá nhân được vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng, giấy khen của 

Trường. 

Những kết quả đáng mừng đó có được là nhờ tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật 

và sự nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân và tập thể trong toàn Trường cùng với 

sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường các ban 

ngành có liên quan và sự hợp tác hiệu quả của các đối tác trong và ngoài nước. 

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, tôi chân thành 

cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực, chung tay thực hiện nhiệm vụ của tất cả công 

chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên trong toàn trường. 

 Năm 2019 là năm Nhà trường triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác 

hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường. Trong năm 2019 Nhà trường 

tiếp tục chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy với việc thành lập Phân hiệu Trường 
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tại Đắk Lắk, tiếp tục nâng cao hiệu quả đào tạo, chú trọng việc tuyển dụng mới 

đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng để phát triển đội ngũ viên chức hiện có đảm bảo 

vừa có trình độ chuyên môn, vừa có phẩm chất đạo đức; tổ chức các hoạt động 

thiết thực, ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm chặng đường 40 năm Trường thành lập và 

phát triển. 

Chào đón Xuân Kỷ Hợi với nhiều niềm vui mới, nhiều thời cơ, vận hội và 

thách thức mới, với truyền thống đoàn kết và gắn bó cùng tinh thần nỗ lực hết sức 

mình, sáng tạo, chủ động, cùng với việc phát huy những thành tựu đã đạt được 

trong hơn 39 năm qua, tôi tin rằng năm 2019 sẽ là một năm tiếp tục đánh dấu sự 

phát triển đi lên và khẳng định vị thế, thương hiệu của Trường Đại học Luật Hà 

Nội.   

Một lần nữa, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin chúc toàn thể công 

chức, viên chức, sinh viên và học viên đã và đang học tập tại trường cùng gia đình 

một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và nhiều thành công. 

 Thân ái, 

 
 

Trần Quang Huy 
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