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gay sau Cách mạng tháng Tám 
thành công, Tỉnh ủy Quảng Trị đã 
chú ý “Công tác huấn luyện cán 

bộ” để  phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến 
kiến quốc”. Vì vậy, ngày 10 tháng 9 năm 
1945, Trường Cán bộ Việt minh (tiền thân 
của Trường Chính trị Lê Duẩn ngày nay) 
được thành lập, Trường do đồng chí Đặng 
Thí, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm Hiệu 
trưởng. 
 Dù có tên gọi khác nhau qua từng 
thời kỳ, song với quan điểm chung “Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và 
quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ”, trong đó “Huấn luyện cán 
bộ là công việc gốc của Đảng”. Do đó, 
Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo, quản lý trong cả hệ thống 
chính trị.  

Trải qua 70 xây dựng và trưởng 
thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ, ủng 
hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn 
thể và nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, cán 
bộ, giảng viên, nhân viên, Trường Chính trị 
Lê Duẩn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, 
gian khổ, với ý chí quyết tâm cao, tinh thần 
sáng tạo, đổi mới không ngừng đã đào tạo, 
bồi dưỡng hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên 

phục vụ cho công cuộc đấu tranh giành độc 
lập, xây dựng và  bảo vệ đất nước.  

Ngay sau ngày toàn quốc kháng 
chiến 19/12/1946, tháng 7/1947, hưởng ứng 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ 
Chủ Tịch, Tỉnh ủy Quảng Trị đã chủ trương 
tiếp tục mở các lớp học cấp tốc nhằm bồi 
dưỡng cho bí thư chi bộ xã và một số cán bộ 
chính trị của bộ đội địa phương. Với nội dung 
về công tác xây dựng chi bộ, công tác vận 
động quần chúng, phương thức hoạt động của 
mặt trận, công tác thanh vận, phụ vận, nông 
vận; tình hình nhiệm vụ của công cuộc kháng 
chiến; học tập bức thư của Bác Hồ gửi cho các 
đồng chí ở Trung bộ. Thế hệ lãnh đạo trường 
đầu tiên có các đồng chí: Đặng Thí, Bí thư 
Tỉnh ủy kiêm làm hiệu trưởng, đồng chí 
Nguyễn Xuân Linh (quê ở Nghệ An), Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh ủy do Khu ủy Khu 4 tăng 
cường cho Quảng Trị. Những  học viên đầu 
tiên của các lớp này có đồng chí Hồ Sỹ Thản, 
cấp ủy xã Cam Thanh (Cam Lộ) sau này là Bí 
thư Đảng ủy khu vực Vĩnh Linh, Bí thư Tỉnh 
ủy Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Kham, 
nguyên Chủ tịch UBND huyện Triệu Hải; 
đồng chí Trần Xuân Lư, cán bộ bộ đội địa 
phương, sau này là thiếu tướng QĐND Việt 
Nam; đồng chí Lê Dũng nguyên Phó Bí thư 
Tỉnh ủy Quảng Trị… 

N 



  KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN 
(10/9/1945-10/9/2015) 

 Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đế 
quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam, Quảng Trị 
cùng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh 
thống nhất nước nhà. 

Từ năm 1955 đến 1960, trong bối 
cảnh đất nước tạm thời chia làm hai miền, ở 
miền Nam, Mỹ-Diệm khủng bố tàn bạo, 
thực hiện chính sách “Tố cộng diệt cộng” 
khắp cả nông thôn lẫn thành thị hòng xóa 
bỏ cơ sở cách mạng. Chúng thành lập các 
trại tập trung gọi là khu trù mật, ban hành 
Luật 10.59 công khai tàn sát nhân dân ta 
với những hình thức man rợ. Vì vậy, 
Trường Đảng tạm thời rút vào bí mật. 

Giữa năm 1961, Thường vụ Tỉnh ủy 
quyết định thành lập lại Trường Đảng tỉnh 
do đồng chí Trương Công Kỉnh, Bí thư 
Tỉnh ủy làm Hiệu trưởng. Lúc bấy giờ việc 
mở lớp gặp rất nhiều khó khăn, sau mỗi 
khóa học, lớp phải di chuyển địa điểm để 
đảm bảo bí mật, bảo toàn lực lượng. 

Trong suốt mấy chục năm xây dựng và 
trưởng thành, hình ảnh Nhà trường luôn là 
niềm tin, niềm tự hào của bao thế hệ học viên. 
Từ Trường cán bộ Việt Minh, trải qua bao 
thăng trầm của lịch sử, của chiến tranh, Nhà 
trường phải chuyển dời qua nhiều địa điểm 
nhưng dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu trường 
vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà 
cấp trên giao phó.  

Ngày 19/7/1989, cùng với việc lập lại 
tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban 
hành Quyết định số 26/QĐ-TV về việc thành 
lập Trường Đảng mang tên Cố Tổng Bí thư 
Lê Duẩn. Đến năm 1993, sáp nhập Trường 
Đảng và Trường Hành chính tỉnh thành 
Trường Chính trị Lê Duẩn hiện nay. Các thế 
hệ Lãnh đạo nhà trường đã có sự phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, các huyện, 

thị, thành phố dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã đưa nhà trường không ngừng 
trưởng thành và phát triển.  

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, năm 2000 Trường chuyển từ 
thị xã Quảng Trị ra Đông Hà và được đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất nên bước đầu đã đáp 
ứng được phần nào yêu cầu của hoạt động mở 
lớp cũng như phục vụ nơi ăn, ở cho học viên 
nội trú và học viên bạn Lào.  

Cùng với sự trưởng thành và phát triển 
của nhà trường, có những đồng chí Hiệu 
trưởng trường vinh dự được giữ những trọng 
trách quan trọng của tỉnh như đồng chí 
Nguyễn Đăng Tam, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư thường 
trực Tỉnh ủy-Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh.  

Với tinh thần trách nhiệm cao, những 
năm qua Trường Chính trị Lê Duẩn đã chủ 
động, tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức 
triển khai nhiều loại hình lớp đào tạo, bồi 
dưỡng tập trung, tại chức đáp ứng nhu cầu về 
công tác cán bộ của các đơn vị, địa phương 
trong tỉnh. Hiện tại, Nhà trường đang thực 
hiện chương trình trung cấp lý luận chính trị - 
hành chính do Học viện CTQG HCM ban 
hành; chương trình bồi dưỡng chuyên viên, 
chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành; 
chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho 
bí thư, phó bí thư cấp xã; bồi dưỡng kỹ năng 
cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
UBND cấp xã; bồi dưỡng các chức danh chủ 
chốt của Mặt trận và các đoàn thể; phối hợp 
với Trường Quân sự tỉnh trong việc giảng dạy 
phần lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho 
đối tượng là chỉ huy trưởng, phó chỉ huy 
trưởng quân sự cấp xã; phối hợp với Công an 



  KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN 
(10/9/1945-10/9/2015) 

 tỉnh đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị 
- hành chính cho trưởng, phó công an xã... 

Ngoài ra, Nhà trường còn phối hợp với 
học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 
Học viện Chính trị Khu vực III mở được 12 
khóa gồm: 04 khóa cử nhân chính trị; hoàn 
chỉnh cử nhân chính trị; 08 khóa cao cấp lý 
luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị - hành 
chính với tổng số 1289 học viên; Phối hợp với 
Học viện Hành chính quốc gia mở 01 khóa cử 
nhân hành chính với 89 học viên,  đáp ứng kịp 
thời những nhu cầu bức xúc về công tác cán 
bộ theo tiêu chuẩn chức danh. 

Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay thực 
hiện Chỉ thỉ của Bộ Chính trị về tăng cường 
hợp tác toàn diện với nước bạn Lào, được sự 
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nhà 
trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy cùng các cơ quan chức năng đã đào 
tạo được 5 khóa trung cấp lý luận chính trị - 
hành chính cho hai tỉnh bạn Lào với 190 học 
viên (trong đó Tỉnh Savannakhet 100 học 
viên; tỉnh Salavan 90 học viên). 

Từ ngày lập lại tỉnh đến nay, Nhà 
trường đã mở được 107 lớp trung cấp chính trị 
với 8171 học viên; 01 lớp trung cấp hành 
chính với 67 học viên. Bồi dưỡng theo các 
chương trình về kỹ năng cho hàng vạn lượt 
cán bộ. Hiện nay, do chuẩn hóa về trình độ 
chuyên môn và trình độ lý luận chính trị, quản 
lý nhà nước nên Nhà trường đã phối hợp với 
các huyện, thị, thành phố, các sở, ban ngành 
mở các lớp tại chức (kể cả ngày thứ 7) theo 
yêu cầu của các đơn vị từ nguồn kinh phí của 
ngân sách hoặc xã hội hóa. 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Nhà 
trường là giảng dạy và nghiên cứu khoa học, 
vì vậy Nhà trường đã duy trì thành nền nếp 
hoạt động dự giờ, thao giảng, nghiên cứu khoa 
học, viết bài đăng nội san, trang web; đi thực 

tế cơ sở… Phối hợp với Học viện Hành chính, 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp 
bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng 
viên của nhà trường và giảng viên các Trung 
tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, báo cáo viên 
của ngành Tuyên giáo. 

Nhà trường đã cử giảng viên tham gia ở 
các hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện, 
tính đến nay Nhà trường có 8/ 8 giảng viên 
được cử đi dự thi các đợt đều đạt danh hiệu 
giảng viên dạy giỏi cấp học viện, trong đó có 01 
giảng viên được xếp thứ nhất toàn hệ thống các 
trường chính trị trong cả nước (năm 2014). 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do 
cấp trên giao, Nhà trường đã quan tâm đúng 
mực công tác đào tạo chuyên ngành, đào tạo ở 
bậc học cao hơn cho đội ngũ giảng viên, xem 
đây là một việc quan trọng để góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà 
trường. Đến nay, trong tổng số 29/45 cán bộ, 
giảng viên có 01 tiến sĩ, 18 thạc sỹ, còn lại 
một số giảng viên trẻ mới tuyển dụng sẽ tiếp 
tục được cử đi đào tạo chính quy tại Học viện 
trung tâm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 
Học viện Hành chính. 

Bên cạnh đó, Nhà trường đã quan tâm 
đúng mực đến việc đổi mới phương pháp 
quản lý dạy, học và đánh giá kết quả học tập 
của học viên. Thực hiện nghiêm túc quy chế 
giảng viên, quy chế chủ nhiệm lớp, quy chế về 
thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của 
học viên do Học viện ban hành và một số văn 
bản quy định hướng dẫn, vận dụng thực hiện 
quy chế của Học viên do Nhà trường ban 
hành để phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương. Kết hợp tính tự quản và quản lý hành 
chính đối với các loại hình lớp để duy trì sỹ 
số, bảo đảm sự nghiêm túc trong quá trình dạy 
và học của nhà trường. Chú trọng và đa dạng 
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 hóa các hình thức thi, kiểm tra, viết tiểu luận 
cuối khóa, tiểu luận theo phương pháp tình 
huống nhằm vừa đánh giá đúng thực chất 
trình độ người học, vừa gián tiếp đánh giá 
chất lượng của người dạy. Công tác thi, kiểm 
tra được tổ chức nghiêm túc, công bằng, đúng 
quy chế. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và 
tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng 
hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy, vì 
vậy nhà trường thường xuyên quan tâm đưa 
hoạt động này đi vào nền nếp. Thông qua 
hoạt động khoa học không chỉ nâng cao 
kiến thức cho cán bộ, giảng viên mà còn 
góp phần quan trọng giải quyết những vấn 
đề thực tiễn do Tỉnh ủy giao. 

 Tính từ 1990 đến năm 1998, có 
khoảng 40 đề tài khoa học cấp trường được 
thực hiện. Từ năm 2000 đến 2015, công tác 
nghiên cứu khoa học đã thực sự đi vào nền 
nếp, chất lượng nghiên cứu khoa học ngày 
càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, giảng 
viên Nhà trường đã tham gia thực hiện 5 đề tài 
cấp tỉnh; 18 đề tài khoa học cấp Trường; 9 
Hội thảo khoa học cấp Trường. Ngoài ra đội 
ngũ cán bộ, giảng viên của trường còn tham 
gia nhiều hội thảo khoa học, nhiều Hội đồng 
phản biện và các hoạt động khoa học khác của 
tỉnh, của Sở Khoa học và Công nghệ và các 
đơn vị khác của tỉnh tổ chức. 

Cơ sở vật chất của Trường Chính trị 
Lê Duẩn được đầu tư xây dựng ngày càng 
khang trang, trang thiết bị phục vụ cho việc 
dạy và học được chú trọng đầu tư, trang cấp 
theo hướng ngày càng hiện đại đáp ứng yêu 
cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa 
học. Với tổng diện tích 4.920m2 đất, hiện 
nay Nhà trường có 4 giảng đường và một 
hội trường với khoảng 600 chỗ ngồi; nhà 
nội trú cho 110 học viên; nhà ăn phục vụ 

được 200 người; nhà hiệu bộ 4 tầng bảo 
đảm đủ chỗ làm việc và nghiên cứu cho cán 
bộ, giảng viên và một thư viện. Đặc biệt, từ 
năm 2008, Nhà trường đã trang bị máy tính 
kết nối mạng Internet cho giảng viên. Trang 
web của Nhà trường luôn cập nhật kịp thời 
các bài viết của giảng viên, các thông tin 
hoạt động của nhà trường; giao diện của 
trang thông tin thường xuyên được đổi mới 
tạo ra sự hấp dẫn bạn đọc. 

Tuy nhiên, do diện tích chật hẹp, nhu 
cầu mở lớp ngày càng cao nên chưa đủ 
phòng học và sân vườn vui chơi, giải trí cho 
học viên ngoài giờ học, đặc biệt với học 
viên bạn Lào. Vì vậy, được sự đồng ý của 
Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2011, 
Nhà trường đã xây dựng Đề án phát triển 
Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2015, 
tầm nhìn đến năm 2020 và những năm tiếp 
theo, đã được Thường vụ Tỉnh ủy thông 
qua và các cơ quan liên quan đang triển 
khai các thủ tục cấp đất để xây dựng 
trường.   

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm - 
một mái trường cách mạng, Trường Chính trị Lê 
Duẩn đã phấn đấu nỗ lực và được sự ghi nhận 
của các cấp với những phần thưởng cao quý 
được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương 
Lao động hạng Ba (2002), Huân chương Lao 
động hạng Nhì (2012) cùng nhiều bằng khen, cờ 
thi đua của các cấp; bằng khen của hai tỉnh bạn 
Lào tặng cho Trường vì đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác đào tạo cán bộ chính trị cho bạn. 

Để khơi dậy và phát huy truyền thống 
quý báu của nhà trường, năm 2015 và những 
năm tiếp theo tập thể cán bộ, viên chức 
Trường Chính trị Lê Duẩn đồng sức, đồng 
lòng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh 
thần đoàn kết, thống nhất trong nhà trường; 
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 thực hiện công khai, minh bạch mọi hoạt động 
trong cơ quan; phát huy tính năng động, đề 
cao tinh thần trách nhiệm ở mỗi vị trí việc làm 
vì sự phát triển chung của nhà trường. Nâng 
cao ý thức và lòng tự trọng về nghề nghiệp 
của mỗi cán bộ, giảng viên. 

Thứ hai, tiếp tục tuyển chọn, đào tạo, 
bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ giảng viên để 
mỗi giảng viên không chỉ có năng lực và trình 
độ chuyên môn mà còn thực sự là tấm gương  
mẫu mực về đạo đức công vụ. Nâng cao trình 
độ học vấn đi đôi với rèn tay nghề để có kỹ 
năng cao hơn trong giảng dạy, nghiên cứu đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện 
nhiệm chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa giảng 
dạy và nghiên cứu khoa học để góp phần nâng 
chất lượng bài giảng, nâng cao chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ.  

Thứ ba, tăng cường hơn nữa công tác 
kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của nhà 
trường; Ban Giám hiệu, các trưởng khoa tích 
cực dự giờ, thăm lớp (kể cả dự giờ đột xuất) ở 
tất cả các lớp trong và ngoài trường. Qua thăm 
lớp, dự giờ có nhận xét đánh giá một cách 
khách quan, trung thực, khoa học đối với từng 
bài giảng, từng giảng viên để góp phần cùng 
đồng nghiệp khắc phục kịp thời những hạn 
chế trong quá trình giảng dạy. Duy trì nền nếp 
giảng dạy và học tập, thực hiện nghiêm túc 
quy chế, quy định của Học viện về hoạt động 
chuyên môn. 

Thứ tư, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho 
hoạt động dạy và học cũng như bố trí nơi ở, 
ăn cho học viên bạn Lào. 

Thứ năm, tích cực tham mưu cho Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh để sớm ổn định cơ sở vật chất 
nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ hiện nay. Đẩy nhanh tiến độ 
làm đề án xây dựng trường theo hướng đồng 
bộ, hiện đại xứng đáng là trung tâm đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, đồng thời thực 
hiện tốt nhiệm vụ hợp tác đào tạo với bạn 
Lào. 

Thứ sáu, củng cố, kiện toàn các tổ chức 
đoàn thể  nhằm góp phần tích cực trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và tổ chức các phong trào hoạt 
động trong nhà trường.  

Thứ bảy, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá 
trình phối hợp mở lớp nhằm góp phần chuẩn 
hóa đội ngũ theo quy định của Đảng và Nhà 
nước. Đặc biệt, tích cực nghiên cứu chương 
trình, bố trí giảng viên có kinh nghiệm để mở 
các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, 
cập nhật kiến thức về hội nhập và những vấn 
đề mới mà tỉnh đang cần. Đổi mới hình thức, 
tăng thời gian, kinh phí để đưa giảng viên đi 
tìm hiểu, nghiên cứu thực tế ở cơ sở nhằm 
thực hiện tốt phương châm “Lý luận gắn với 
thực tế” của địa phương trong từng bài giảng, 
giờ giảng. 

Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường là 
dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, học 
viên càng trân trọng, tự hào về truyền thống 
vẻ vang của Nhà trường, cán bộ, viên chức  
Trường Chính trị Lê Duẩn càng nêu cao 
tinh thần hơn nữa trong việc giữ gìn, phát 
huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã 
được bao thế hệ dày công vun đắp. 

Phát huy truyền thống vẻ vang và 
những kinh nghiệm sáng tạo đã được tích 
lũy, cán bộ, giảng viên, học viên Trường 
Chính trị Lê Duẩn không thỏa mãn với kết 
quả đạt được, quyết tâm khắc phục những 
hạn chế, thiếu sót, nhận thức đầy đủ trách 
nhiệm của mình, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ 
với tầm cao và chiều sâu hơn, đào tạo, bồi 
dưỡng có chất lượng đội ngũ cán bộ, xứng 
đáng là một Trường Chính trị được vinh dự 
mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn kính mến./. 


