
 

 

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO 
  

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015,  
HƯỚNG TỚI  KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP 

     TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN QUẢNG TRỊ 
                                                                                               

GVCC. Lê Công Tuyến 
                                                                                                      TUV – Hiệu trưởng 
  

ừ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8 năm 
2014,  Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị 

đánh giá kết quả năm học 2013 - 2014 và 
triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 
trong hệ thống Học viện và các trường 
chính trị tỉnh, thành phố, bộ, ngành trong cả 
nước. 

Thực hiện kế hoạch của Học viện, 
năm học 2014 - 2015, với quyết tâm cao 
nhất lập thành tích chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng; kỷ niệm 65 năm ngày 
thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh và hội nghị thi đua yêu nước lần 
thứ 3 trong toàn hệ thống của Học viện; đây 
cũng là năm, Trường Chính trị Lê Duẩn 
Quảng Trị kỷ niệm 70 năm thành lập 
Trường (10.9.1945 - 10.9.2015). 

Với tinh thần và ý nghĩa to lớn đó, 
Trường Chính trị Lê Duẩn đã chủ động 
quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ 
năm học 2014 - 2015 và các hoạt động của 
nhà trường với những nội dung chủ yếu 
sau:  

Thứ nhất, nghiên cứu, quán triệt, tổ 
chức triển khai một cách kịp thời việc thực 
hiện chương trình trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính mới theo đúng quy chế của 
Học viện. 

 Thứ hai, tổ chức hội thi giảng viên 
dạy giỏi cấp Khoa, Trường để chọn giảng 

viên dự thi giảng viên dạy giỏi cấp Học 
viện lần thứ 5 vào tháng 10 năm 2014.  

Thứ ba, tăng cường thao giảng, dự 
giờ ngay từ những lớp đầu tiên áp dụng 
chương trình mới, nhằm bước đầu rút kinh 
nghiệm việc giảng dạy chương trình trung 
cấp mới này, đồng thời qua đó góp phần 
nâng cao năng lực sư phạm, chất lượng 
chuyên môn của đội ngũ giảng viên; nâng 
cao ý thức học tập của học viên.  

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, 
trong công tác chuyên môn, Ban Giám hiệu 
nhà trường chỉ đạo chặt chẽ sự phối hợp 
giảng dạy ở các khoa, xử lý đúng đắn mối 
quan hệ giữa “chủ trì, phối hợp” trong phân 
công bài giảng mà Học viện đã quy định.  

Tổ chức một cách nghiêm túc, đúng 
quy chế các kỳ thi, kiểm tra, trong đó có 
tính toán đến các lớp đặc thù (lớp cán bộ 
nguồn cơ sở, lớp cán bộ Lào, lớp quản lý 
nhà nước ngạch chuyên vên chính…). 

Thứ tư, chú trọng đúng mức công tác 
nghiên cứu khoa học, ngoài việc hoàn thành 
bổ sung, hiệu đính Biên niên sử của Nhà 
trường đúng kế hoạch, cần tập trung đánh 
giá công tác nghiên cứu khoa học của 
Trường 5 năm qua để định hướng công tác 
nghiên cứu khoa học cho thời gian tới 
(Tổng kết thực tiễn, gắn với ngành, địa 
phương; xã hội hóa nghiên cứu khoa học…) 
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 Thứ năm, về công tác tổ chức: Thực 

hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ 
Thông báo số 1239-TB/BTCTU ngày 
20/8/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chủ 
trương tiến hành quy trình nhân sự bổ 
nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 
Trường Chính trị Lê Duẩn;  đồng thời kiện 
toàn lãnh đạo các khoa, phòng đảm bảo 
công tác quản lý, tạo điều kiện để cán bộ có 
hướng phát triển; từng bước sắp xếp, bố trí 
cán bộ các khoa, phòng hợp lý nhằm đáp 
ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới. Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất 
cho cán bộ, giảng viên học tập, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ, đảm bảo tiêu chuẩn theo 
từng chức danh trên cơ sở hoàn thành 
nhiệm vụ được Nhà trường, các khoa, 
phòng giao; không ngừng nâng cao đời 
sống cán bộ, giảng viên. 

Đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu 
nước và “Học tập làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” với các nội dung thiết 
thực có kế hoạch, có chiều sâu hướng tới kỷ 
niệm 70 năm thành lập trường. 

Thứ sáu, tích cực phối hợp với các 
đơn vị liên quan để hoàn thành việc xin cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
chuẩn bị đầu tư xây dựng  trường ở cơ sở 
mới. Trước mắt, cần định vị được địa điểm 
của Trường, đề xuất lộ trình, phương án xây 
dựng trường giai đoạn 2015 - 2020 trong 
điều kiện nguồn ngân sách hiện có của địa 
phương, đồng thời tích cực thu hút nguồn 
ngoài ngân sách tỉnh vào việc xây dựng 
trường theo đề án đã được phê duyệt.  

Củng cố, tăng cường mối quan hệ 
phối hợp với các ban, ngành hữu quan của 
tỉnh, của Học viện nhằm tạo sự đồng thuận, 

quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo, 
bồi dưỡng của Nhà trường.  

Để thực hiện được những nhiệm vụ 
đó, điều quan trọng đầu tiên là phối hợp 
chặt chẽ, thường xuyên giữa Ban Giám hiệu 
với cấp ủy đảng và các đoàn thể trong nhà 
trường xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững 
chắc. Kế thừa và phát huy việc xây dựng 
khối đoàn kết từ trong nội bộ Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu, chi ủy, đến các chi bộ và toàn 
thể cán bộ, đảng viên, xem đây là sức 
mạnh, là danh dự và uy tín của nhà trường. 
Nhiệm vụ quan trọng trước mắt từ nay đến 
đầu năm 2015 là hoàn thành mọi thủ tục, 
phương án để tổ chức thành công Đại hội 
Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Tích cực xây dựng các đoàn thể trong nhà 
trường vững mạnh nhằm góp phần bảo vệ, 
củng cố, phát triển một nhà trường theo chủ 
đề: “Nghiêm túc, thân thiện, chất lượng 
cao”. 

Thực hiện đúng chế độ, chính sách 
tài chính, xử lý hài hòa, minh bạch về lợi 
ích (cả 3 loại: lợi ích chính trị, lợi ích vất 
chất và lợi ích tinh thần). Giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa trách nhiệm của người lao 
động gắn với lợi ích thiết thực, nhằm khơi 
dậy và phát huy tính tích cực, tự giác thực 
hiện tốt nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, 
giảng viên. 

70 năm, một chặng đường lịch sử đầy 
tự hào của Nhà trường, với sự đồng lòng, 
quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên 
cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cơ 
quan, ban, ngành hữu quan, tin tưởng rằng 
kế hoạch năm học 2014-2015 của Trường 
Chính trị Lê Duẩn sẽ được thực hiện thắng 
lợi./. 

 
 


