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Để tiếp tục tăng cường và hoàn thiện 
cơ cấu bộ máy hoạt động theo Quyết định 
số 88 QĐ/TW ngày 05/09/1994 của Ban Bí 
thư về thành lập trường chính trị tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; xuất phát từ 
yêu cầu nhiệm vụ của công tác Dân vận, 
ngày 14/3/2006 Trường Chính trị Lê Duẩn 
có công văn số 52/CV-TLD về việc xin 
thành lập Khoa Dân vận nhằm đáp ứng yêu 
cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà 
trong thời kỳ mới. Sau khi thẩm định, xem 
xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ 
trương. Ngày 26/7/2006, Hiệu trưởng 
Trường Chính trị Lê Duẩn có Quyết định số 
194/QĐ-TLD về việc thành lập Khoa Dân 
vận. Ngày 01/08/2006 Khoa Dân vận chính 
thức được thành lập với biên chế 02 giảng 
viên được điều chuyển từ Khoa Xây dựng 
Đảng sang.  

Gần 10 năm qua, được sự lãnh đạo của 
Đảng uỷ, Chi bộ và điều hành của Ban Giám 
hiệu Nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ, phối 
hợp của các khoa, phòng, các tổ chức chính 
trị - xã hội trong Nhà trường, cùng với sự cố 
gắng nỗ lực của lãnh đạo, các giảng viên, 
Khoa Dân vận đã tự khẳng định mình trong 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được 
giao. Trong những năm qua, Khoa Dân vận 
đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên 
môn góp phần quan trọng vào thành thành 

tích chung của Nhà trường, khẳng định được 
vai trò của mình trong sự nghiệp đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị của 
tỉnh, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ cán 
bộ, công chức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, 
HĐH đất nước, góp phần vào việc hoàn 
thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
của Nhà trường. 

Những ngày đầu mới thành lập, Khoa 
chỉ có 02 giảng viên với bộn bề khó khăn 
như: Chương trình, giáo trình, tài liệu rất ít, 
đặc biệt là nhiệm vụ giảng dạy còn nhiều bở 
ngỡ đối với giảng viên trẻ. Nhưng với tinh 
thần chủ động, sáng tạo trong công tác và 
được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu 
Nhà trường, tập thể khoa đã đề xuất, tham 
mưu và thực hiện chương trình bồi dưỡng 
cho các đối tượng cho các đối tượng cán bộ 
chủ chốt của Mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân ở cơ sở. Chương trình, tài liệu phục vụ 
giảng dạy và giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng 
ngày càng có hiệu quả thiết thực và phù hợp 
với cơ sở, được học viên đánh giá cao. 

Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ 
giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng 
dạy được Nhà trường, lãnh đạo Khoa quan 
tâm và xem đây là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đã được 
xác định, Khoa đã có kế hoạch, biện pháp 
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 nhằm nâng cao công tác giảng dạy như: tổ 
chức thao giảng; đi nghiên cứu thực tế cơ 
sở; tham dự các buổi hội thảo khoa học của 
Trường, của tỉnh; tham gia các lớp tập huấn 
chuyên môn; cử giảng viên đi học sau đại 
học nâng cao trình độ; tham dự Hội thi 
giảng viên dạy giỏi do Nhà trường và Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ 
chức; học tập chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và tuyển dụng mới. Qua các hoạt động này, 
đội ngũ giảng viên của Khoa có điều kiện 
nắm bắt, bổ sung kịp thời những kiến thức 
mới về lý luận cũng như thực tiễn vào soạn 
bài và giảng dạy cho phù hợp với từng đối 
tượng học viên. Bên cạnh đó, việc đổi mới 
phương pháp giảng dạy được Khoa rất chú 
trọng, nhằm phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của học viên trong quá trình học tập, 
biến quá trình đào tạo thành quá trình tự 
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng 
học tập của học viên. 

Tuy giảng viên của Khoa có tuổi đời 
và tuổi nghề còn khá trẻ nhưng đã cố gắng 
nỗ lực học tập, rèn luyện để bắt kịp với yêu 
cầu, nhiệm vụ chung của Nhà trường giao. 
Hiện tại, Khoa có 03 giảng viên đều có 
trình độ thạc sỹ. Đây là thuận lợi cơ bản 
trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, tổ 
chức và tham gia giảng dạy tất cả các 
chương trình bồi dưỡng cho Mặt trận tổ 
quốc và các đoàn thể. Đồng thời, tham gia 
giảng dạy môn Dân vận, Kỹ năng lãnh đạo 
quản lý trong chương trình đào tạo trung 
cấp LLCT và các chuyên đề về tôn giáo. 

Sau gần 10 năm phấn đấu và phát 
triển, đến nay đối với các bộ môn: Dân vận, 
Tâm lý, Kỹ năng lãnh đạo quản lý, Khoa 
Dân vận đã tham gia giảng dạy ở hơn 80 
lớp trung cấp LLCT-HC ở hai loại hình tập 

trung tại Trường và tại chức ở các huyện, 
thành, thị. Ở các lớp học, điểm kiểm tra và 
điểm thi của các môn do Khoa đảm nhận 
giảng dạy học viên đều đạt khá, giỏi trở lên. 
Học viên ra trường về cơ quan, đơn vị, địa 
phương công tác tự tin hơn, vận dụng có 
hiệu quả kiến thức đã học được ở trường 
vào công tác Dân vận, quản lý… 

Công tác nghiên cứu khoa học cũng đã 
được lãnh đạo và giảng viên của Khoa 
nghiêm túc thực hiện. Đến nay, Khoa đã 
phối hợp và chủ trì thực hiện 03 đề tài cấp 
Trường, phối hợp thực hiện 01 đề tài cấp 
tỉnh. Hàng năm, giảng viên của Khoa đều 
viết bài đăng trên nội san, trang websitte 
của Nhà trường, các tạp chí của Trung ương 
và địa phương. 

Bên cạnh công tác chuyên môn, tuy số 
lượng giảng viên ít nhưng mọi hoạt động, 
mọi phong trào của Nhà trường, các đoàn 
thể trong cơ quan tổ chức Khoa đều tham 
gia tích cực. Các cuộc thi như: “Đồng chi 
Lê Duẩn vơi quê hương Quảng Trị anh 
hùng, đổi mới”; “Tìm hiểu lịch sử quan hệ 
đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” 
do Đảng uỷ Khối Các cơ quan tổ chức, 
giảng viên trong Khoa đã đạt giải khuyến 
khích và giải ba. 

Với những kết quả đó, trong nhiều 
năm liền tập thể Khoa đều được công nhận 
là Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc. Các 
cá nhân đều đạt danh hiệu từ Lao động tiên 
tiến trở lên; đảng viên đều được xếp loại từ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… 

Gần 10 năm phấn đấu, xây dựng và phát 
triển, Khoa Dân vận có được những thành 
tựu trên, trước hết là có sự quan tâm của Tỉnh 
uỷ, UBND tỉnh, sự lãnh đạo điều hành của 
Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, 
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 sự phối kết hợp của các khoa, phòng trong 
Nhà trường, sự cộng tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ lãnh đạo của các sở, ban, ngành và 
các địa phương trong tỉnh; có sự phối hợp 
chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao giữa 
Khoa Dân vận và các phòng, ban chuyên 
môn của Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhân dân trong tỉnh. 

Thứ hai là, tập thể cán bộ từ lãnh đạo 
Khoa đến giảng viên luôn là một khối đoàn 
kết, phát huy cao tinh thần trách nhiệm để 
để xuất tham mưu kịp thời cho Ban Giám 
hiệu về nội dung, chương trình các lớp bồi 
dưỡng, thường xuyên rút kinh nghiệm trong 
quá trình quản lý và giảng dạy tại các lớp 
được giao. 

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong thời gian tới, thiết nghĩ cần phải thực 
hiện tốt một số vấn đề sau: 

Một là, phát huy những kết quả đã đạt 
được, mỗi một thành viên trong Khoa cần 
phải đề cao trách nhiệm của mình, nỗ lực 
phấn đấu trong việc tự học, tự nghiên cứu, 
đổi mới phương pháp giảng dạy, tích luỹ 
kiến thức, kinh nghiệm thực tế để nâng cao 
chất lượng giảng dạy; thường xuyên rèn 
luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức 
nghề nghiệp, thực hiện tốt những chuẩn 
mực đạo đức của người cán bộ, giảng viên 
do Đảng uỷ Nhà trường đề ra. 

Hai là, tăng cường công tác nghiên 
cứu khoa học, thực tế cơ sở với phương 
châm: thiết thực, hiệu quả. Sẵn sàng đảm 
nhận các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ 
sở, phối hợp với các khoa phòng thực hiện 
các đề tài cấp tỉnh; tham gia viết bài thường 
xuyên cho nội san, trang websitte của 
Trường, các báo, tạp chí Trung ương và địa 
phương. 

Ba là, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà 
trường cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, lãnh 
đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, 
chính sách, cơ sở vật chất…, tạo điều kiện 
cho cán bộ giảng viên trong Khoa được 
tham gia các lớp tập huấn chuyên ngành; 
kiện toàn bộ máy tổ chức và tăng cường đội 
ngũ giảng viên cho Khoa khi có nhu cầu. 

Bốn là, phối hợp chặt chẽ, thường 
xuyên, kịp thời với các khoa, phòng, các tổ 
chức trong Nhà trường; phát huy hơn nữa 
tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn 
nhau giữa các thành viên trong Khoa trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Năm là, Khoa cần duy trì thường 
xuyên việc thao giảng, dự giờ, sinh hoạt 
chuyên môn để qua đó có thể rút kinh 
nghiệp thực tiễn, nâng cao chất lượng giảng 
dạy, đổi mới nội dung, phương pháp giảng 
dạy sát với yêu cầu thực tế hiện nay. 

Mười năm là một chặng đường không 
dài nhưng cùng với quá trình xây dựng và 
phát triển của Nhà trường, Khoa Dân vận 
đã thực sự trưởng thành, khẳng định được 
vị trí, vài trò của mình trong thực hiện 
nhiệm vụ. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 
Mái trường cách mạng mang tên Tổng Bí 
thư Lê Duẩn cũng là dịp chúng ta nhìn lại, 
suy ngẫm lại quá khứ và lịch sử để tri ân, tự 
hào hơn, có trách nhiệm hơn trong tương 
lai. Trong những năm tới, trên cơ sở những 
kết quả đã đạt được và kinh nghiệm gần 10 
năm phấn đấu, tập thể Khoa Dân vận nhất 
định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần 
đưa sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
của Nhà trường lên một tầm cao mới, đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh 
nhà trong giai đoạn mới./. 
 


