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 Học viên lớp TCLLCT-HC TC 28  đi nghiên cứu thực tế tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng 
Ảnh: TL. 

 rong những ngày này, cùng với lớp lớp 
các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên 
của Trường chính trị Lê Duẩn đang tổ 

chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới chào 
mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường, 
bản thân tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào 
khi mình đang là học viên của mái trường giàu 
truyền thống và là địa chỉ đỏ trong công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà. 
 Điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy khi là 
học viên của trường, đó là chúng tôi được tiếp 
cận những tri thức từ những thầy, cô giáo có 
trình độ, tâm huyết với nghề, hết lòng vì sự 
nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. 
Điều dễ nhận thấy là các giảng viên của nhà 
trường, kể cả những giảng viên đã nhiều tuổi 

đều khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị 
công nghệ thông tin phục vụ cho các giờ giảng, 
tạo điều kiện cho học viên dễ tiếp cận các nội 
dung của chương trình đào tạo. Đặc biệt chúng 
tôi thực sự ấn tượng với sự đổi mới trong 
phương pháp giảng dạy của các giảng viên của 
nhà trường, trong đó hình thức Seminar đã 
được các giảng viên của nhà trường vận dụng 
rất tốt trong các giờ giảng, tạo hứng thú cho 
người học, khắc phục dần cách truyền đạt 
truyền thống là đọc và ghi chép. Điều đó làm 
cho chúng tôi thấy sự khác biệt rất lớn giữa đội 
ngũ giảng viên trường chính trị với đội ngũ 
giảng viên ở các cơ sở đào tạo khác. 
 Điều thứ hai là nhà trường đã có một cơ 
ngơi khang trang. Có lẽ chúng tôi không thể 
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 hình dung ra được cơ sở vật chất của nhà 
trường những ngày mới thành lập, trong những 
năm tháng chiến tranh ác liệt hay trong thời kỳ 
thực hiện cơ chế bao cấp, nhưng khi lướt qua 
nhiều trang mạng, tham khảo cơ sở vật chất 
của nhiều trường chính trị trong cả nước, 
không thể so sánh với cơ sở vật chất của các 
trường chính trị thuộc các thành phố lớn, 
nhưng chúng tôi thực sự vui mừng vì chúng tôi 
đang được thụ hưởng những điều kiện rất tốt 
về cơ sở vật chất của nhà trường. Lớp học 
khang trang, đầy đủ trang thiết bị, trong đó có 
cả những trang thiết bị giảng dạy tiên tiến như 
máy chiếu, hệ thống thư viện, nhà ăn, căntin 
của trường….đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho 
chúng tôi trong những ngày học tập tại trường. 

Thứ ba đó là công tác quản lý của nhà 
trường rất khoa học và chuyên nghiệp. Từ các 
thầy cô là lãnh đạo nhà trường đến các giảng 
viên, cũng như viên chức khác của nhà trường 
luôn luôn thể hiện tinh thần ý thức trách nhiệm 
trong công tác quản lý cũng như các hoạt động 
chuyên môn. Chính điều đó đã tạo cho mỗi học 
viên chúng tôi ý thức kỷ luật, trách nhiệm cũng 
như xây dựng cho mình thái độ học tập nghiêm 
túc khi là học viên của nhà trường.  

Chúng tôi được biết, bên cạnh việc coi 
trọng và thực hiện từng bước hình thức đào tạo 
tập trung, Nhà trường còn mở các lớp tại chức 
tại trường, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị 
của huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị thuộc các sở, ngành nhằm đáp ứng nhu 
cầu học tập ngày một tăng và đa dạng của xã 
hội.  Bên cạnh đó, Trường Chính trị Lê Duẩn 
đã phối hợp với các cơ quan liên đào tạo 
chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành 
chính cho cán bộ chủ chốt của hai tỉnh Salavan 
và Savanakhet của nước bạn Lào. Tuy mở 
nhiều loại hình lớp, Trường vẫn bảo đảm coi 
trọng chất lượng. Đội ngũ giảng viên của 
Trường đã không quản khó khăn, phương tiện 
đi lại, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy khi 
được phân công. Có thể khẳng định chính đội 
ngũ giảng viên đã tạo nên sức mạnh để bảo 
đảm cho nhịp độ mở lớp tăng lên và khả năng 
tổ chức phục vụ lớp có nhiều tiến bộ phục vụ 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng 
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Tỉnh 
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao.     

 Thứ tư chúng tôi nhận thấy nhà trường 
rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa 
học. Điều đó được thể hiện là trong nhiều năm 
qua, nhà trường luôn duy trì và coi trọng các 
hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 
thực tế với nhiều đề tài cấp tỉnh, cấp trường; tổ 
chức hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề, 
nghiên cứu thực tế và tổng kết thực tiễn; xuất 
bản nội san với nhiều bài viết của giảng viên 
rất sâu sắc và có những đóng góp quan trọng 
cho công tác giảng dạy, cung cấp cho học viên 
những kiến thức thực tế phục vụ cho học tập và 
quá trình công tác. Hoạt động nghiên cứu khoa 
học của nhà trường đã khơi dậy và phát huy 
được tính tích cực, chủ động của đội ngũ 
nghiên cứu nhất là với giảng viên trẻ. Từ các 
đề tài khoa học, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm 
được tổng kết và được áp dụng vào giảng dạy 
nên đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường. 

Lịch sử trường vừa là sản phẩm, vừa là 
bước song hành cùng với sự trưởng thành và 
phát triển của Đảng bộ Quảng Trị, phản ánh 
một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 
toàn bộ công tác xây dựng đảng: công tác đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ - nguồn vốn quý báu cho 
sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hàng chục vạn 
lượt cán bộ từ cấp cơ sở, cấp huyện, thị, thành 
phố, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã được 
nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà 
nước và bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, 
nghiệp vụ. Trong thời gian tới, phát huy truyền 
thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát 
triển, chúng tôi, những học viên của trường 
mong rằng đội ngũ cán bộ, giảng viên, 
viên chức của Nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, 
nỗ lực phấn đấu, thực hiện thành công sự 
nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
công chức có chất lượng cho tỉnh, đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế để luôn xứng đáng  là mái trường cách 
mạng được vinh dự mang tên Tổng Bí thư Lê 
Duẩn./. 


