






 
 



Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Ngày 12/9, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký công văn số 67/BCSĐBGTVT gửi 
Đảng ủy Bộ GTVT, Đảng ủy các cơ quan đơn vị trực thuộc yêu cầu tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Theo đó Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị. Đồng thời 
đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường 
xuyên của tổ chức đảng. Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập 
và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tổng kết 4 năm (2007-2010) thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

 

Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng Bộ đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 

Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ nhất, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 20 tháng 10 năm 2010, Đảng uỷ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã 

tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm (2007-2010) thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Doãn Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; đồng chí Vũ Đức Chính - 

Phó bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Khang - Thường vụ Đảng uỷ; các đồng chí trong BCH Đảng 

bộ, các bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên các chi bộ và các đảng viên điển hình tiên tiến được các chi bộ trực 

thuộc đề nghị khen thưởng. 

 

 
 

. Báo cáo đã chỉ rõ: Trước thời điểm thực 

hiện cuộc vận động, hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Viện còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được đòi 

hỏi của thực tế, BCH Đảng bộ Viện mới chỉ chú trọng khâu tổ chức truyền đạt, phổ biến quán triệt nghị 

http://www.mt.gov.vn/Uploads/File/pdf_documents/sca190.pdf


quyết của Đảng ủy cấp trên. Trong nội bộ BCH Đảng bộ, thậm chí cả trong Ban Thường vụ không thống 

nhất về quan điểm trong công tác cán bộ và chỉ đạo quản lý điều hành. BCHchưa nhận thức kịp thời, đầy 

đủ về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đản

–

Minh” Đảng uỷ đã đổi mới phương thức lãnh đạo và từng bước tạo sự chuyển biến toàn diện trên các 

mặt. Mọi hoạt động của Viện đã được Đảng uỷ chỉ đạo sát sao đảm bảo đúng các qui định của Điều lệ 

Đảng và Pháp luật. Toàn Viện đã đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu trong công tác nghiên cứu 

KHCN và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống 

tham nhũng, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác cán bộ… đã mang lại hiệu quả cao trong nghiên cứu 

khoa học và hoạt động dịch vụ sản xuất, nhanh chóng đưa Viện thoát khỏi giai đoạn khủng hỏang, từng 

bước ổn định và tạo đà cho sự phát triển của Viện. Từ năm 2007-2009, mức tăng trưởng hàng năm tăng 

20%. Đảng bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh các năm 2008, 2009. Số đảng viên đủ tiêu chuẩn 

hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2008 là 87,9%, năm 2009 là 91,2%. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ hàng năm là 15%. Nhiều chi bộ, đảng viên được Đảng ủy Cơ quan bộ GTVT tặng giấy khen. 

Nhiều đồng chí đã có những đóng góp được ghi nhận trong công tác nghiên cứu khoa học và các hoạt 

động ứng dụng được các cấp lãnh đạo khen thưởng. Một số đồng chí đã có những nỗ lực cố gắng phấn 

đấu và đã được kết nạp vào Đảng; năm 2007: 15 đồng chí, 2008: 17 đồng chí, năm 2009: 11 đồng chí, 

năm 2010 là 10 đồng chí (tới tháng 10/2010); tổng cộng 4 năm là 53 đồng chí.  
Hội nghị đã nghe các chi bộ báo cáo tham luận về tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động, những 

chuyển biến về nhận thức và trở thành hành động trong việc làm theo tấm gương của Bác của chi bộ, 
đảng viên, và công nhân viên chức. 

Một số đảng viên điển hình đã báo cáo trước Hội nghị chuyển biến về mặt nhận thức của bản thân 
trong 4 năm thực hiện cuộc vận động làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành 
hạt nhân, là tấm gương cho quần chúng noi theo. 

-

Viện; tạo nên sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị, tăng cường củng cố phát triển năng lực hoạt động của các đơn vị, đáp ứng nhu cầu của thực tế 

hiện nay, nâng cao đời sống cán bộ nhân viên trong Viện, đóng góp tích cực cho hoạt động của ngành 

GTVT về Khoa học và Công nghệ.  

 mạnh, xây dựng Viện ngày 
càng phát triển và phát triển bền vững. 

 
 

Hội nghị học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
 

Ngày 11-3-2010, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề Tư tưởng, 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là 

văn minh”, tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện, các đồng chí Lãnh đạo 

Viện, các đồng chí đảng viên và cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Viện.  



  
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh 
và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu ý nghĩa 
và tầm quan trọng, nội dung chủ yếu của chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây 
dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh". Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 
dựng Đảng là lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng, là kim chỉ nam. Đồng chí nêu bật những đức tính 
nổi bật trong tấm gương đạo đức của Bác, như: Hồ Chí Minh là một người suốt đời phấn đấu cho sự 
nghiệp xây dựng Đảng; luôn luôn gương mẫu làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao phó. Là tấm gương tuân 
thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; tấm gương về trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối 
sống, tác phong của một Đảng viên. Trong đó, nổi bật là phẩm chất trung thành với Đảng, với nước, hiếu 
với dân; là tầm trí tuệ cao, tri thức uyên bác, nhìn xa trông rộng; là lòng nhân ái bao la đối với mọi lớp 
người lao động; là lối sống giản dị, thiết thực, hòa đồng, thân thiện với thiên nhiên và xã hội; là tác phong 
gần dân, hiểu dân, vì dân, sâu sát, tỉ mỉ trong công việc ...  

Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rộng rãi nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao 

nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác với 

các nội dung cụ thể và thiết thực. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên ra sức rèn luyện theo tấm gương 

đạo đức của Người, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

 

 
 

Đảng ủy yêu cầu các đại biểu tham dự lớp học cần tiếp thu quán triệt nghiêm túc tư tưởng, đạo 
đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu rõ tấm gương đạo đức của Người về xây dựng Đảng ta thật sự trong 
sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh". 

Đảng uỷ Viện cũng có kế hoạch triển khai cuộc vận động, biểu dương những tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy 
cuộc vận động phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; Tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên thuộc 
Đảng bộ Viện học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề xây dựng Đảng ta thật sự 
trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” trong năm 2010 gắn với tuyên truyền đại hội Đảng các 
cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng 

Theo chỉ đạo của Đảng ủy sau buổi học tập tập trung trên hội trường, những tư tưởng, đạo đức 

của Bác sẽ được tiếp tục thảo luận trong sinh hoạt tại các chi bộ trong tháng 3 và tháng 4 năm 2010; 

từng cán bộ, từng đảng viên viết thu hoạch, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời phát huy vai trò tiền phong gương 



mẫu ngay trong công việc hằng ngày để xây dựng đơn vị và góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2010. 

  

 
  
Kết thúc Hội nghị PGS.TS Vũ Đức Chính Phó bí thư Đảng uỷ Viện đã trao Giấy khen của Đảng uỷ 

Cơ quan Bộ Giao thông Vận tải cho 3 chi bộ đạt Xuất sắc tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 
năm 2009 là chi bộ Trung tâm Công nghệ Máy xây dựng và cơ khí thực nghiệm, chi bộ Trung tâm Tư vấn 
thiết kế chuyển giao công nghệ GTVT, chi bộ Phòng Kế hoạch - Quản lý nghiên cứu khoa học và Hợp tác 
quốc tế, và đồng thời trao Giấy khen của Đảng uỷ Cơ quan Bộ GTVT cho 9 đồng chí đảng viên của Đảng 
bộ Viện đã đạt thành tích trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 
trị năm 2009. 
 


