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rường Chính trị Lê Duẩn là 
trung tâm đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ của tỉnh, tiền thân là 

Trường cán bộ Việt Minh, được thành lập 
ngày 10/9/1945. Trải qua 70 năm xây dựng 
và trưởng thành, trường có nhiều tên gọi 
khác nhau: Trường cán bộ Việt Minh 
(1945), Trường Lê Hồng Phong (1949), 
Trường Đảng Quảng Trị (1962-1975), 
Trường Đảng Nguyễn Thị Minh Khai (Khu 
vực Vĩnh Linh 1954-1975), Trường Đảng 
Bình Trị Thiên (1976-1989), Trường Đảng 
Quảng Trị (1989), Trường đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ chính trị Lê Duẩn (1993), 
Trường Chính trị Lê Duẩn (1996). Trải qua 
những năm tháng trong chiến tranh gian 
khổ, hy sinh hay ngày đầu Trường mới 
được lập lại vô cùng khó khăn, thiếu thốn 
nhưng với truyền thống của một mái trường 
cách mạng, tập thể cán bộ, viên chức của 
Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của tỉnh giao là đào tạo, bồi dưỡng 
những thế hệ cán bộ đáp ứng được yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị đặt ra.  

Từ việc nhận thức đúng đắn về vị trí, 
vai trò của cán bộ, công tác cán bộ nên 
ngay từ ngày đầu thành lập, Trường cán bộ 
Việt Minh đã bắt tay ngay vào đào tạo bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ. Lớp học đầu tiên của 

Trường chủ yếu huấn luyện và phổ biến 
đường lối của Đảng, mỗi lớp khoảng 10 
người, thời gian học từ 5 đến 7 ngày. Mặc 
dù số lượng học viên không nhiều, thời gian 
học tập không dài nhưng có ý nghĩa rất 
quan trọng đối với việc trang bị lý luận 
chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.  

Kế thừa và phát huy truyền thống 70 
năm qua, Trường Chính trị Lê Duẩn đã và 
đang tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều loại 
hình  khác nhau như đào tạo trung cấp lý 
luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - 
hành chính, chuyên viên, chuyên viên 
chính, bồi dưỡng các chức danh và liên kết 
đào tạo chương trình cử nhân, cao cấp lý 
luận chính trị. Những thế hệ cán bộ được 
Nhà trường đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy 
tốt năng lực chuyên môn, giữ vững lập 
trường, quan điểm, thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 
tế. 

Tự hào về chặng đường 70 năm đã 
qua, nhất là 26 năm xây dựng-trưởng thành 
(1989-2015), chúng ta thật phấn khởi vì 
Trường Chính trị Lê Duẩn đã có sự phát 
triển vượt bậc trên tất cả các mặt. Từ ngày 
đầu lập lại, Trường Đảng Quảng Trị chỉ có 
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 7 cán bộ, trong đó có 01 giảng viên, đến 
nay đội ngũ đã có bước phát triển vượt bậc 
về chất với 45 cán bộ, viên chức trong đó 
có 29 giảng viên (01 tiến sĩ, 18 thạc sĩ và 
nhiều giảng viên có từ 2 bằng đại học trở 
lên). Cơ sở vật chất của Trường từng bước 
được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng 
ngày càng tốt hơn  yêu cầu  đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh và hợp tác 
đào tạo cán bộ của 2 tỉnh Savannakhet và 
Salavan của nước bạn Lào.  

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan 
trong tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng 
của Nhà trường. Những năm qua, mặc dù 
còn có mặt hạn chế, nhưng nếu thấy hết 
những khó khăn, thiếu thốn cả con người và 
cơ sở vật chất thì mới thấy và khẳng định  
những kết quả đạt được trong suốt quá trình 
xây dựng và trưởng thành của Trường 
chính trị Lê Duẩn là sự kết tinh của tinh 
thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo 
của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn 
thể cán bộ, viên chức nhà trường cùng với 
sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh.  

70 năm là thời gian không dài nhưng 
đủ để kiểm chứng về sự trưởng thành và 
phát triển của nhà trường. Những thành tích 
mà Trường Chính trị Lê Duẩn đạt được đã  
góp phần quan trọng trong sự nghiệp đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng và sự phát 
triển kinh tế, xã hội của Quảng Trị nói 
chung. 

Bước vào thời kỳ phát triển mới của 
đất nước với bao thời cơ, thuận lợi và thách 
thức đan xen, để kế tục xứng đáng và phát 
huy truyền thống vẻ vang của 70 năm xây 
dựng và trưởng thành, Trường Chính trị Lê 
Duẩn còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn 
nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà 
Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị giao phó. 

Nếu như cán bộ và công tác cán bộ ngày 
càng có ý nghĩa quan trọng nhất là trong 
giai đoạn phát triển, hội nhập của đất nước 
thì công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ càng 
có ý nghĩa to lớn đòi hỏi Nhà trường phải 
thực sự năng động, sáng tạo, đổi mới hơn 
nữa để xứng đáng với tầm vóc của mình. 
Trong thời gian tới, Nhà trường cần tập 
trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm  
sau: 

Thứ nhất, chấp hành nghiêm chỉnh và 
vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tạo dựng 
và phát huy tốt sức mạnh, sự hợp tác và 
giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong tỉnh, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
trường. 

Thứ hai, uy tín của Nhà trường trước 
hết và trên hết thể hiện ở chất lượng giảng 
dạy. Tuy nhiên, trong khi khối lượng công 
việc nhiều nên Ban Giám hiệu nếu không 
dành thời gian thì khó có thể đánh giá được 
chất lượng giảng dạy của từng giảng viên. 
Vì vậy, yêu cầu Ban giám hiệu cần phải có 
năng lực chuyên môn tốt, bám sát hoạt 
động chuyên môn, tăng cường các hoạt 
động  như dự giờ, thăm lớp, đánh giá chất 
lượng giờ giảng bằng nhiều kênh khác 
nhau. Đồng thời, đặt yêu cầu cao cho mọi 
giảng viên trong nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu thực tế và quan hệ tốt, đúng 
mực với học viên và các cơ quan trong 
tỉnh… 

Uy tín của Nhà trường còn được thể 
hiện ở chính môi trường sư phạm của mình. 
Thực tế chứng minh, có những lúc uy tín 
Nhà trường giảm sút do sự mất đoàn kết 
hay do sự thiếu gương mẫu của một vài cán 
bộ, giảng viên. Vì thế, củng cố, tăng cường 
khối đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng 
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 ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên 
chức nhà trường là việc cần được chú trọng. 
Muốn vậy, Nhà trường cần thực hiện tốt và 
thực chất dân chủ trong cơ quan, hoàn thiện 
và thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt 
động, trên tinh thần công khai, minh bạch 
gắn với việc giữ vững nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong sinh hoạt đảng và chuyên 
môn. 

Thứ ba, không ngừng đào tạo, tự đào 
tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
viên chức của nhà trường mà trọng tâm cốt 
lõi là đội ngũ giảng viên để đáp ứng ngày 
càng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho tỉnh. Hiện nay, Nhà 
trường đã có nhiều cán bộ, giảng viên được 
đào tạo chính quy, chuyên môn cao, nhà 
trường cần tạo điều kiện, cơ hội để phát huy 
tối đa sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nòng 
cốt này. Hơn nữa, Nhà trường cần có chiến 
lược, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ 
cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng 
nhằm chuẩn hóa đội ngũ giảng viên. Cần 
tăng số lượng giảng viên đi nghiên cứu sinh 
theo chuyên ngành ở Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành 
chính và khuyến khích đào tạo ở nước 
ngoài. Lựa chọn những giảng viên giỏi, có 
kinh nghiệm ở các trung tâm chính trị 
huyện, thị thông qua các cuộc thi để bổ 
sung cho đội ngũ giảng viên của Trường. 
Cần quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên 
kiêm chức là lãnh đạo và chuyên gia đầu 
ngành ở các sở, ban, ngành, nhằm khai thác 
có hiệu quả đội ngũ cán bộ có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiêm thực tiễn phục vụ 
đắc lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của 
Nhà trường.   

Thứ tư, trong vai trò, vị trí của một 
Trường chính trị tỉnh, với một cơ sở đào tạo 
có rất đông đội ngũ trí thức có trình độ cao, 

Trường cần tăng cường nghiên cứu khoa 
học để trực tiếp phục vụ cho nhiệm vụ 
giảng dạy và có nhiều đề tài mang tính thực 
tiễn, phù hợp với tình hình nhiệm vụ địa 
phương để phục vụ cho sự phát triển của 
tỉnh nhà. 

Thứ năm, về cơ sở vật chất, diện tích 
của trường chật hẹp, không đáp ứng nhu 
cầu phát triển, ảnh hưởng không nhỏ đến 
các hoạt động đào dạo, bồi dưỡng và các 
hoạt động thể thao, văn nghệ, sinh hoạt 
khác. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đồng ý về 
chủ trương, trên cơ sở đề án đã được phê 
duyệt, Nhà trường cần chủ động sớm làm 
việc với UBND tỉnh và các cơ quan liên 
quan để triển khai  xây dựng trường ở địa 
điểm mới.  

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 
(10/9/1945-10/9/2015), là dịp để Đảng ủy, 
Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên 
chức Trường Chính trị Lê Duẩn ôn lại 
chặng đường dù có nhiều khó khăn, thử 
thách nhưng rất đỗi tự hào. Đó là động lực 
để Nhà trường tiếp tục phát huy truyền 
thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, 
phát huy sức mạnh đoàn kết, sức mạnh trí 
tuệ tập thể, cổ vũ và khơi dậy sự nỗ lực 
phấn đấu của mỗi thành viên. Chúng ta tự 
hào với những gì đã đạt được trong thời 
gian qua, đó chính là một phần trong hành 
trang để các đồng chí tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ mới. Thường vụ Tỉnh ủy tin 
tưởng và mong muốn với sự trưởng thành, 
phát triển của Trường Chính trị Lê Duẩn sẽ 
góp phần rất lớn đến chất lượng đội ngũ cán 
bộ của tỉnh nhà. Chính đội ngũ cán bộ đó là 
lực lượng quan trọng đóng góp to lớn cho 
sự phát triển của tỉnh Quảng Trị trong quá 
trình thực hiện sự nghiệp đổi mới vì mục 
tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”./. 

 


