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                                                      Bí thư Đảng ủy – P. Hiệu trưởng    
ăm 2014, trong bối cảnh chung về 
tình hình kinh tế - xã hội của đất 
nước và địa phương còn nhiều 

khó khăn, nhưng Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà 
trường đã sớm nhận biết tình hình và chủ động 
lãnh đạo, quản lý khắc phục khó khăn, phấn 
đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, 
từng bước xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn 
phát triển vững mạnh toàn diện.  

Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn hiện 
có 03 chi bộ trực thuộc với 34  đảng viên, 
ngoài ra còn có các chi bộ học viên sinh hoạt 
tạm thời, do thay đổi liên tục trong kế hoạch 
mở lớp hàng năm nên số lượng đảng viên sinh 
hoạt tạm thời thường không ổn định. Được sự 
quan tâm lãnh đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 
đặc biệt nội bộ Đảng ủy, BGH và các chi bộ 
trực thuộc, các đoàn thể Nhà trường luôn nêu 
cao tinh thần đoàn kết, có ý thức trách nhiệm 
cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là cơ sở quan 
trọng để Đảng uỷ cùng với Ban Giám hiệu Nhà 
trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.  

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
từ năm 2011-2014 Đảng bộ đã lãnh đạo thực 
hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng tiến độ 
mở lớp và chỉ tiêu của Tỉnh ủy - UBND tỉnh 
giao. Về công tác giảng dạy, các lớp mở tại 
trường (Theo Thông báo giao chỉ tiêu đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ hàng năm từ năm 2011 đến 
2014 của Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của 
UBND tỉnh), tổng số: 40 lớp với 3.354 học 
viên; phối hợp mở lớp với các huyện, thị, thành 

phố và các ban, ngành với 2.188 học viên. Đặc 
biệt, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã khắc 
phục rất nhiều khó khăn phục vụ chu đáo, 
giảng dạy tâm huyết, nhiệt tình cho 03 lớp 
Trung cấp lý luận chính trị - hành với 100 học 
viên cho nước bạn Lào (hai tỉnh Salavan và 
Savanakhet) kết quả tốt nghiệp 100% và có 01 
lớp đang tiếp tục học tại trường, qua đó thắt 
chặt tình hữu nghị giữa Quảng Trị và Salavan - 
Savanakhet nói riêng và hai nước Việt Nam - 
Lào nói chung. Ngoài ra Nhà trường phối hợp 
với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Chi 
cục Dân số tỉnh lồng ghép giảng dạy các 
chương trình truyền thông dân số và bình đẳng 
giới đến đối tượng là học viên học tập tại 
trường. 

Cùng với công tác giảng dạy. Nhà trường 
chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy 
kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ, giảng 
viên. Từ năm 2011 đến 2014 đã có 04 đề tài 
cấp Trường được nghiên cứu và đưa vào thực 
tiễn. Đặc biệt năm 2014, Nhà trường bảo vệ 
thành công đề tài khoa học cấp tỉnh "Nâng cao 
chất lượng hoạt động của văn phòng chính 
quyền cấp cơ sở ở tỉnh Quảng Trị" và được 
xếp loại khá. Nhà trường đã phát hành nội san 
hằng năm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 
và nhiều bài viết trên Website. Song song với 
công tác giảng day, Đảng ủy Nhà trường cùng 
Ban Giám hiệu chỉ đạo các giảng viên ở các 
khoa, phòng đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, 
khảo sát, tiếp nhận kịp thời thông tin, tri thức 
mới để sử dụng có chọn lọc và hợp lý nhằm bổ 
sung cho công tác giảng dạy, gắn lý luận và 
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 thực tiễn. Những thành tích nổi bật trên đây tạo 

tiền đề và động lực để Đảng bộ Nhà trường 
tiếp tục phát huy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
cho các năm sau, xây dựng nhà trường không 
ngừng lớn mạnh về mọi mặt. 

Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một 
trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác 
xây dựng Đảng mà Đảng bộ Trường Chính trị 
Lê Duẩn thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh. 
Đảng ủy đã chỉ đạo cụ thể công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng đối với các chi bộ, các tổ 
chức chính trị, cán bộ, đảng viên, học viên 
trong Nhà trường; Cung cấp những thông tin 
chính thống để kịp thời định hướng giáo dục 
chính trị, tư tưởng khắc phục những lệch lạc; tổ 
chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán 
triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kế 
hoạch của Trung ương và của Thường vụ Đảng 
ủy cấp trên, làm cho cán bộ, Đảng viên và quần 
chúng nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của nghị 
quyết đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Trên 
cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, 
tư tưởng, ý chí, hành động, đồng thời củng cố 
niềm tin của cán bộ, Đảng viên và quần chúng 
đối với Đảng. Tiếp tục thực hiện kiểm điểm tự 
phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng 
Đảng. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Cuộc 
vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh" gắn với chủ đề của năm 
2013, năm 2014. 

Đảng ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành 
Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế làm 
việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, phân công 
trách nhiệm cụ thể của từng Đảng ủy viên. 
Đảng ủy đã lãnh đạo và cùng Ban Giám hiệu 
thực hiện công tác cán bộ như: đề bạt, bổ 
nhiệm cán bộ theo đúng nguyên tắc, quy định 
của Đảng, Nhà nước. Về công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã cử 
nhiều cán bộ giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng. 

Đến nay, nhà trường có 20 thạc sĩ, 02 giảng 
viên cao cấp, 11 giảng viên chính và tương 
đương, 01 giảng viên làm nghiên cứu sinh ở 
nước ngoài. 

Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các đồng chí 
trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu thực hiện công 
khai hóa, minh bạch, dân chủ bàn bạc thống 
nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức 
thực hiện kế hoạch, chương trình công tác 
tháng, quý, năm của Nhà nước và tất cả các 
loại quy chế, quy định đến với cán bộ, giảng 
viên. Tập trung xây dựng đoàn kết nội bộ, phát 
huy dân chủ trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức 
các hoạt động của trường; tăng cường công tác 
giáo dục, rèn luyện đối với cán bộ, Đảng viên, 
viên chức và học viên. Công tác phát triển 
Đảng viên luôn được Đảng ủy, các cấp ủy quan 
tâm. Năm 2011 - 2014 Đảng bộ có 05 đồng chí 
được kết nạp, nâng tổng số Đảng viên trong 
Đảng bộ là 34 đồng chí. Việc xây dựng và tổ 
chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của 
Ban kiểm tra Đảng ủy luôn tuân thủ các quy 
định hiện hành của Đảng về công tác kiểm tra, 
giám sát và sự chỉ đạo của Đảng ủy trường về 
công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp với cấp 
ủy các chi bộ giám sát các tổ Đảng, Đảng viên 
thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của 
Đảng, Quy định số 115- QĐ/TW ngày 
07/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều 
Đảng viên không được làm. 

Về lãnh đạo thực hiện việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả Chỉ thị 03 - CT/TW ,ngày 14/5/2011 của 
Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện cuộc 
vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh" gắn với chủ đề của các năm, 
Đảng ủy đã tiến hành "Chuẩn mực đạo đức của 
cán bộ, Đảng viên của Nhà trường" . Mục đích 
nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương 
tâm, nghề nghiệp, phong cách sư phạm; phát 
huy vị thế nhà trường; xây dựng và phát huy 
hình ảnh cao đẹp của người thầy để đóng góp 
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 thiết thực cho sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng 

cán bộ trong thời kỳ CNH, HĐH của tỉnh nhà. 
Đồng thời qua đó mỗi cán bộ, Đảng viên đăng 
ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn 
mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ 
nơi đảng viên đang sinh hoạt. Cuối năm, lấy 
kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức 
là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, 
đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng 
của cá nhân và tập thể. 

Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Lê 
Duẩn nhiệm lỳ 2010-2015, với tinh thần đoàn 
kết thống nhất, khắc phục khó khăn, kiên trì 
sáng tạo và quyết tâm cao của cán bộ, đảng 
viên tin tưởng chúng ta sẽ phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ năm 2014 và Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. 

Trong nhiệm kỳ tới (2015-2020), nhiệm vụ 
trước mắt là tập trung xây dựng Báo cáo chính 
trị, báo cáo phải thể hiện được tầm lãnh đạo 
toàn diện mọi hoạt động của Nhà trường giai 
đoạn 2015-2020. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu tập trung trí tuệ chỉ đạo các chi bộ, các 
khoa, phòng phát huy năng lực, dân chủ đóng 
góp xây dựng nghị quyết để lãnh đạo trường; 
đồng thời thực hiện tốt việc quán triệt, triển 
khai nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, đặc 
biệt coi trọng xây dựng khối đoàn kết nội bộ, 
xây dựng lập trường chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực 
công tác, nhất là năng lực giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học, phương pháp, tác phong công 
tác, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
chuyển trọng tâm sang làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Quy định 
số 47 - QĐ/TW ngày 01/11/2011 về những 
điều Đảng viên không được làm. 

Đối với công tác chuyên môn, chỉ đạo 
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch mở lớp 
do Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. 
Trong đó, tập trung lãnh đạo điều hành thực 
hiện tốt nội dung chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng, đặc biệt chương trình Trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính mới theo Quyết định số 
1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám 
đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
và chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước 
ngạch chuyên viên chính. Tăng cường công tác 
kiểm tra chuyên môn, giáo án, dự giờ theo tinh 
thần đổi mới tích cực. 

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học 
và nghiên cứu thực tế cơ sở, hướng mọi hoạt 
động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực 
tế cơ sở vào mục tiêu hàng đầu nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo, đồng thời coi trọng tổng 
kết thực tiễn để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, xây dựng Đảng, kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ tỉnh nhà. Nâng cao chất lượng 
nội san, đồng thời hoàn thành việc hiệu đính và 
bổ sung Biên niên sử Trường Chính trị Lê 
Duẩn 70 năm (1945- 2115) xây dựng và phát 
triển. 

Đảng ủy cùng với Ban Giám hiệu tiếp tục 
nêu cao tinh thành trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ 
đạo, triển khai, thực hiện các biện pháp khắc 
phục khó khăn trong công tác xây dựng đội 
ngũ cán bộ của Nhà trường, nhất là xây dựng 
đội ngũ giảng viên ngang tầm với nhiệm vụ 
mới. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tập trung 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện 
thắng lợi các nghị quyết và hướng tới Đại hội 
Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và Đại hội Đảng 
bộ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Kiện toàn công tác tổ chức, từ Ban Giám 
hiệu đến các khoa, phòng: trong đó các khoa, 
phòng đảm bảo chức danh có trưởng khoa, phó 
trưởng khoa; trưởng phòng, phó trưởng phòng. 
Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện đầy 
đủ chức năng và thể hiện vai trò của mình. 
Phấn đấu duy trì và phát huy thành tích của các 
đoàn thể Nhà trường, đảm bảo liên tục giữ 
vững danh hiệu "Đơn vị vững mạnh". 

 


