BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :

7608

/BGTVT-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

V/v thực hiện kết luận của Ban Bí thư
về xác định trình độ lý luận chính trị
đối với cán bộ, đảng viên

Kính gửi:

- Các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
- Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;
- Các Văn phòng: Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng - Đoàn thể, Uỷ Ban
An toàn giao thông quốc gia;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Các công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà
nước do Bộ GTVT làm đại diện chủ sở hữu.

Ngày 09/7/2021, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương có Kết luận số 09-KL/TW
về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên (gửi kèm theo). Để triển khai
thực hiện Kết luận số 09-KL/TW nêu trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 09-KL/TW đến toàn thể cán bộ, đảng
viên trong cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc.
2. Tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 09-KL/TW của Ban Bí thư. Trong đó, đặc
biệt chú ý tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm thực
hiện nghiêm chế độ học tập lý luận chính trị theo quy định; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng
phù hợp thực tiễn trong tình hình mới và gắn với quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị.
Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan
trọng của việc học tập lý luận chính trị; kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, ngại học
lý luận chính trị, học đối phó để lấy bằng cấp, không vì mục đích nâng cao tri thức, bồi
dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Lý).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn

