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Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập (18/3/1977 - 18/3/2017)
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017
Các đồng chí thân mến!
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu,
thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Viện lời thăm hỏi ân cần và lời chúc
mừng tốt đẹp nhất.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành
các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành ch quan trọng trong nghiên cứu cơ bản, phát triển công
nghệ và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu. Những
thành quả lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện
trong suốt 40 năm qua đã góp phần xứng đáng vào sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường
nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Từ năm 1982, Viện đã được Chính
phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học bậc ến sĩ, đến nay đã đào tạo được 47 ến sĩ và hiện có 50
nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu thuộc các chuyên ngành Khí tượng và khí hậu học, Thủy
văn học, Hải dương học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo, Viện đã chủ động thực hiện nhiều
hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên môn phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước của ngành, phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người
lao động, đoàn kết xây dựng đơn vị lớn mạnh.
Với những thành ch xuất sắc đáng tự hào đó, trong những năm qua, Viện đã vinh dự được Đảng,
Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động
hạng Nhất năm 2012.
Nhân dịp này, tôi chúc mừng và biểu dương những thành ch đã đạt được của các thế hệ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Viện. Các đồng chí đã đóng góp ch
cực cho quá trình xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói riêng, góp phần vào sự
phát triển đất nước nói chung. Nhân đây, tôi cũng chúc mừng Viện được thành lập Tạp chí Khoa học
Biến đổi khí hậu, đây sẽ là diễn đàn để công bố và trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học và đào tạo
ến sĩ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu. Tôi n tưởng rằng, với truyền thống vẻ
vang 40 năm xây dựng và phát triển, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện Khoa
học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ ếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn
nữa cho sự phát triển của ngành, xứng đáng là đơn vị khoa học và công nghệ đi đầu về nghiên cứu
cơ bản trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.
Chúc các đồng chí sức khỏe và thành công.
Chào thân ái!
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