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THƯ CẢM ƠN
Thân gửi:
- Thủ trưởng Sở, ban, ngành Tỉnh;
- Bí thư Huyện uỷ, Thành uỷ;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố!
Chúng ta vừa trải qua năm 2021 với bao bộn bề, vất vả, xen lẫn những
cung bậc cảm xúc khác nhau. Dịch Covid-19 không chỉ chặn đà tăng trưởng mà
còn buộc chúng ta phải tạm gác lại những mục tiêu quan trọng vì sự an nguy của
cộng đồng. Thế nhưng, với sự tập trung cao độ, nỗ lực trên cả sức mình, sau bốn
tháng dài căng mình chống dịch, kinh tế tỉnh nhà đã nhanh chóng phục hồi, với
nhiều tín hiệu lạc quan.
Tận đáy lòng mình, tôi thật sự cảm kích trước những cố gắng không ngơi
nghỉ của các đồng chí. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những giai đoạn căng thẳng
tột cùng; những cuộc họp bất kể ngày đêm để giải quyết nhanh chóng những vấn đề
cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng nhân dân. Mỗi người chúng
ta đã làm việc gấp đôi, gấp ba trong suốt nửa năm qua để hoàn thành mục tiêu kép,
vừa phòng chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.
Bằng thư này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thủ trưởng
các Sở, ban, ngành Tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND huyện,
thành phố; cảm ơn các đồng chí đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, không
ngại hiểm nguy, xông pha trong đại dịch và trong nỗ lực phục hồi kinh tế .
Bước qua năm mới 2022, Đồng Tháp cùng cả nước chuyển trạng thái
mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để tập trung phát
triển kinh tế - xã hội. Nhiều cơ hội mới chắc chắn sẽ mở ra nhưng vẫn còn đó
những khó khăn, thách thức. Dịch bệnh đã lấy đi nhiều thứ nhưng cũng để lại
những bài học quý về sự chủ động, quyết đoán trong lãnh đạo, điều hành; về sự
gắn kết, sẻ chia và cộng đồng trách nhiệm trong mỗi công việc.
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Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022,
chúng ta đã cam kết cùng nhau thực hiện bằng được những mục tiêu quan trọng.
Đó là kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; duy trì tốc độ tăng trưởng cao lĩnh vực
nông nghiệp, tăng tốc xây dựng nông thôn mới; khôi phục và phát triển mạnh
lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư, kích cầu du lịch; đẩy
mạnh đầu tư công; thúc đẩy chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục và đảm
bảo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Với khối lượng
công việc rất nặng nề như vậy, rất cần chúng ta tiếp tục thực hiện phương châm
“Cao hơn một mức và nhanh hơn một bước” cho nhiệm vụ sắp tới để bù đắp
những mất mát do dịch bệnh gây ra.
Sự phát triển của một ngành, một địa phương phụ thuộc phần lớn vào vai
trò của người đứng đầu của mỗi ngành, mỗi địa phương. Chúng ta đã vượt qua
giai đoạn cực kỳ khó khăn bằng nỗ lực lớn và quyết tâm cao thì giờ đây không
gì có thể ngăn cản khát vọng vươn tới.
Hãy tự tin tiến về phía trước để tìm kiếm và nhanh chóng nắm bắt những
cơ hội mới vì sự phát triển thịnh vượng của quê hương mình.

“Thích ứng nhanh nâng tầm vị thế
Đất Sen hồng vượt sóng vươn xa”
Chúc các đồng chí năm mới luôn vui, khoẻ, hạnh phúc và thành công!
Thân ái!
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