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 Đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn nhiệm kỳ 2014-2017. Ảnh: TL. 
 ăm 1989, tỉnh Quảng Trị được 

tái lập, trường Đảng tỉnh cũng 
được tái lập mang tên đồng chí 

Tổng Bí thư Lê Duẩn. Do lực lượng giảng viên 
còn mỏng khi mới tách trường và với xu hướng 
trẻ hóa đội ngũ giảng viên kế cận, nhà trường 
đã tuyển mới nhiều cán bộ, giảng viên trẻ qua 
các thời kỳ. Nhìn lại chi đoàn từ khi mới thành 
lập ở thị xã Quảng Trị cho đến nay, từ một chi 

đoàn chưa đông, chưa mạnh, phải sinh hoạt 
ghép với chi đoàn Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh. Chi 
đoàn đã tập hợp cán bộ đang trong độ tuổi sinh 
hoạt, phát động và tham gia các phong trào bề 
nổi, theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn 
viên ưu tú cho Đảng,… Trong những ngày đầu 
mới thành lập, chi đoàn luôn bị biến động về số 
lượng, Ban Chấp hành cũng liên tục thay đổi 
do phải đi học tập nâng cao trình độ. Mặc dù 
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 vậy, phong trào hoạt động của chi đoàn vẫn sôi 
nổi, đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của 
nhà trường. 

Ghi nhận những thành tích và hoạt động 
của Chi đoàn, ngày 10/10/1997, Ban Chấp 
hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dân Chính 
Đảng (nay là Đoàn khối các Cơ quan tỉnh) đã 
có Nghị quyết số: 24/NQ – DCĐ, theo đó, Chi 
đoàn trường Chính Trị Lê Duẩn được thành 
lập; trực thuộc Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh 
Quảng Trị; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp 
ủy Đảng Trường Chính trị Lê Duẩn và sự chỉ 
đạo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
của BCH Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh Quảng 
Trị. 

Đến cuối năm 1999, trường được 
chuyển ra Đông Hà, do ở trung tâm, các hoạt 
động thực hiện chỉ đạo của đoàn cấp trên dễ 
dàng và nhanh chóng hơn. Từ đây, các hoạt 
động phong trào của đoàn sôi nổi và đi vào nền 
nếp hơn, Chi đoàn tham gia nhiều hơn các 
phong trào của đoàn cấp trên phát động, đặc 
biệt là các phong trào cần đông đoàn viên như: 
hội trại, tình nguyện, các cuộc thi tập thể, ủng 
hộ tiền và vật chất cho các đối tượng chính 
sách... Mặc dù với số lượng người không nhiều 
như các đơn vị khác, nhưng chi đoàn trường 
vẫn đạt được những thành tích khá cao. 

Trong suốt 25 năm từ ngày mới thành 
lập đến nay, Chi đoàn đã trải qua 08 kỳ đại hội, 
11 lượt bầu BCH, có 06 đồng chí giữ chức vụ 
Bí thư chi đoàn, 14 đồng chí được bầu vào 
BCH. Đoàn viên chi đoàn luôn cố gắng phấn 
đấu, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của nhà 
trường. Trải qua nhiều thay đổi với nhiều khó 
khăn về cả cơ sở vật chất cũng như con người, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, cơ quan đoàn 
cấp trên là Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Chi 
đoàn luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành công 
tác chuyên môn, tham gia tốt các phong trào 
Nhà trường và cấp trên phát động, liên tục 
nhiều năm liền, Chi đoàn được đoàn cấp trên 
công nhận danh hiệu Chi đoàn Vững mạnh và 
Vững mạnh toàn diện; nhiều giấy khen cho tập 
thể và cá nhân. 

Hiện nay, chi đoàn có 19 đoàn viên, 
sinh hoạt ở khối phục vụ và khối giảng dạy, 
trong đó có 13 đoàn viên nữ, 08 đoàn viên có 
trình độ thạc sỹ, 11 đảng viên. Tuổi đoàn viên 
thấp nhất là 24 tuổi, cao nhất 37 tuổi, độ tuổi 
trung bình là 30,5 – so với tuổi đoàn là khá 
cao. Do đặc thù của Nhà trường, lực lượng 
đoàn viên là giảng viên biến động liên tục vì 
phải thường xuyên đi tập huấn, học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính 
trị. Có lúc, cả Ban Chấp hành đều phải đi học. 
Số lượng đoàn viên thường xuyên hoạt động 
trung bình trên dưới 10 người. Điều này phần 
nào ảnh hưởng đến phong trào thanh niên của 
nhà trường. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt 
động của chi đoàn trường chính trị Lê Duẩn 
trong thời gian qua còn vấn đề đang đặt ra: 

Thứ nhất, công tác đoàn tham gia xây 
dựng Đảng Trong công tác Xây dựng Đảng, chi 
đoàn phải xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của 
Đảng, rèn luyện đoàn viên, bồi dưỡng, giới 
thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Từ đó, nhiều 
đồng chí sẽ được trưởng thành, được đứng vào 
hàng ngũ của Đảng CSVN, sẵn sàng tham gia 
đảm nhận vị trí lãnh đạo của các khoa, phòng 
trong trường, hoàn thành cương vị lãnh đạo khi 
được điều động ở các cơ quan, ban, ngành ở 
địa phương. 

Về phần mình, bản thân đoàn viên thanh 
niên phải khắc phục tính nhút nhát, tự ti, nâng 
cao bản lĩnh, nâng cao tinh thần tự phê bình và 
phê bình, sẵn sàng đấu tranh với những biểu 
hiện sai trái, mất dân chủ; Góp phần nâng cao 
tính đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. 

Thứ hai, thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn Đoàn viên phải luôn tự khẳng định 
mình, cố gắng hoàn thành những chức trách, 
nhiệm vụ mà cơ quan và lãnh đạo giao phó. 

Đoàn viên khối giảng dạy hiện đang 
chiếm số đông: 15 giảng viên, trong đó có 08 
thạc sỹ. Với ưu điểm về sức trẻ, nguồn tri thức 
mới được cập nhật, đoàn viên thanh niên phải 
biết phát huy lợi thế, rèn luyện bản lĩnh, tích 
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 lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Các đoàn viên giảng viên trẻ mới 
được tuyển về vừa phải học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị vừa 
rèn luyện để nâng cao tay nghề; Khiêm tốn, 
tích cực học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp 
đi trước, đăng ký thao giảng để được các giảng 
viên đi trước phân tích, góp ý hoàn thiện. Đồng 
thời, ngoài những hoạt động chuyên môn, các 
giảng viên phải thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ 
bổ trợ khác khi được phân công như: tham gia 
thực tế, viết bài nội san, trang web, viết bài cho 
các tạp chí trung ương, địa phương, tham gia 
viết đề tài khoa học, … 

Đoàn viên giảng viên phấn đấu 70 – 
80% giờ giảng trên lớp được đánh giá chất 
lượng khá, tốt, không có giờ giảng xếp loại 
yếu, kém. Các giảng viên trẻ cần mạnh dạn 
đăng ký dự thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, 
được lựa chọn đi thi cấp Học viện, để từ đó, có 
nhiều đoàn viên đạt danh hiệu: Giảng viên dạy 
giỏi cấp Học viện. 

Đoàn viên khối phòng quyết tâm hoàn 
thành tốt công tác phục vụ giảng dạy của nhà 
trường. Bên cạnh đó, đoàn viên phải tích cực 
học tập nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm 
trong công tác. Một số đoàn viên khối phòng 
có tham gia giảng dạy phải làm tốt cả nhiệm vụ 
phục vụ cũng như giảng dạy mà nhà trường 
phân công. 

Thứ ba, các hoạt động phong trào Với lực lượng trẻ, khỏe, năng động, Chi 
đoàn phải là tổ chức đi đầu trong các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Cơ quan 
và cấp trên tổ chức, phát động. Nhất là các hoạt 
động mang tính đặc thù của nhà trường như hội 
thi văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giao hữu 
bóng đá, bóng chuyền với các lớp trong 
trường, với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.  

Đoàn viên Chi đoàn phải là lực lượng 
chính trong tổ chức tự vệ của cơ quan, là đội 
ngũ thường trực trong hoạt động phòng chống 
thiên tai, bảo vệ cơ quan trong những ngày lễ, 
tết; đảm bảo trật tự, an toàn, bảo vệ của cải vật 
chất của Nhà nước. Ngoài ra, Chi đoàn duy trì 

đảm nhận hoạt động chăm sóc vườn hoa, cây 
cảnh của trường, vừa tôn tạo cảnh quan xanh, 
sạch, đẹp, vừa đảm bảo nguồn kinh phí cho chi 
đoàn hoạt động. 

Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, từ 
thiện, Chi đoàn phải tham gia tốt những buổi 
lao động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, các cuộc 
vận động vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, 
hiến máu nhân đạo, cứu trợ nhân dân lúc thiên 
tai. Chi đoàn tiếp tục mở rộng bàn tay nhân ái, 
bảo trợ cho một cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ ở 
Cam Lộ.  

Để phát huy truyền thống, giải quyết tốt 
những vấn đề đã đặt ra, trong thời gian tới, số 
đoàn viên chi đoàn cần phải tập trung thực hiện 
tốt các giải pháp sau: 

Thứ nhất, đoàn viên phải chấp hành chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, tuân chủ quy định của cơ 
quan, đơn vị; chấp hành ý kiến chỉ đạo của 
lãnh đạo, cấp trên. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, 
nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, 
thẳng thắn, chân thành với đồng nghiệp, đồng 
chí. 

Thứ hai, phát huy sức trẻ, tinh thần tình 
nguyện, cống hiến: “đâu cần thanh niên có, đâu 
khó có thanh niên”. Xung kích, đi đầu trong 
những hoạt động mang tính tập thể, tình 
nguyện. Sẵn sàng đảm nhiệm những công việc, 
nhiệm vụ mà cấp trên, cơ quan giao phó. 

Thứ ba, tích cực học tập, nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kinh 
nghiệm, cố gắng hoàn thiện bản thân để khẳng 
định mình trong cơ quan, xã hội. 

Thứ tư, khắc phục suy nghĩ tự mãn, 
trông chờ, ỷ lại; phát huy tính năng động, tích 
cực của cá nhân, phấn đấu vì sự tiến bộ của tập 
thể. 

Với những quyết tâm chính trị nêu trên, 
Chi đoàn trường Chính trị Lê Duẩn hi vọng 
rằng sẽ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, 
hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, 
xứng đáng là lực lượng xung kích, tiếp tục 
đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường 
trong thời gian tới./. 


