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 Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2015. Ảnh : TL. 
 ông đoàn là một tổ chức chính trị - 

xã hội có chức năng bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên; động viên đoàn viên tham gia 
vào các hoạt động của các cơ quan và xã 
hội; giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho 

các thành viên để thực hiện có hiệu quả 
mục tiêu mà công đoàn đặt ra góp phần 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn 
vị. Để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của 
mình, Công đoàn Trường Chính trị Lê 
Duẩn được thành lập sau khi Trường Đảng 

C 
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 Lê Duẩn Quảng Trị được thành lập (tháng 8 
năm 1989). 

 Công đoàn Trường ra đời trong hoàn 
cảnh mới tái lập lại tỉnh, cơ sở vật chất còn 
gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn đã ảnh 
hưởng tới hoạt động chung của Nhà trường 
cũng như hoạt động của Công đoàn. Lúc 
này, số lượng đoàn viên công đoàn ít nên 
việc tổ chức các hoạt động đoàn thể khó 
được thực hiện. Được sự lãnh đạo và quan 
tâm của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo 
chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Giám 
hiệu nhà trường, Công đoàn Trường Chính 
trị Lê Duẩn đã có sự phát triển mạnh mẽ 
đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. 
Từ chỗ ban đầu chỉ là Tổ công đoàn với 09 
đoàn viên (năm 1989), đến nay Công đoàn 
nhà trường đã được kiện toàn với 07 tổ 
công đoàn (Tổ công đoàn Khoa Lý luận 
Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ công 
đoàn khoa Nhà nước và Pháp luật; tổ công 
đoàn khoa Dân vận; tổ công đoàn khoa Xây 
dựng Đảng; tổ công đoàn phòng Nghiên 
cứu Khoa học- Thông tin- Tư liệu; tổ công 
đoàn phòng Đào tạo; tổ công đoàn phòng 
Tổ chức- Hành chính- Quản trị) với 46 
đoàn viên. Từ tổ công đoàn chỉ có 01 đồng 
chí thư ký, đến nay, Ban chấp hành công 
đoàn có 05 đồng chí (Chủ tịch, phó Chủ 
tịch, Trưởng ban nữ công và 02 ủy viên).  

Công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn 
từ khi thành lập đến nay đã tiến hành 9 kỳ 
đại hội; các kỳ đại hội diễn ra ở những mốc 
thời gian khác nhau và có nhiệm vụ cụ thể 
khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các kỳ đại hội 
đã xác định những mục tiêu chung, như đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước trong 
cán bộ, viên chức và học viên của Nhà 
trường góp phần thực hiện thành công mục 
tiêu nhiệm vụ chính trị mà Thường vụ Tỉnh 
ủy giao cho. Xây dựng tập thể công đoàn 
vững mạnh, xuất sắc. Tổ chức tốt các hoạt 
động phong trào theo chủ đề và các phong 

trào do cấp trên phát động. Tích cực phối 
hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong 
trào thi đua rèn luyện và nâng cao tay nghề 
cho đoàn viên công đoàn, trong đó chú 
trọng hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường 
và cấp học viện. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ 
giảng viên được đào tạo cao học và nghiên 
cứu sinh góp phần nâng cao chất lượng 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học  

Trong thời gian qua, công đoàn đã 
thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, 
phối hợp cùng chuyên môn tổ chức nhiều 
hoạt động. 

Về công tác tuyền truyền giáo dục:  
Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) đã 
phối hợp với Nhà trường tổ chức nghiêm 
túc việc học tập các Nghị quyết của Đảng 
nhằm cung cấp cho đoàn viên công đoàn 
những nội dung cơ bản trong văn kiện của 
Đảng để giảng viên vận dụng trong quá 
trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Về phong trào thi đua yêu nước: Đây 
là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công 
đoàn nên trong những năm qua BCHCĐ đã 
phối hợp với Nhà trường động viên, tạo 
điều kiện để đoàn viên hoàn thành tốt công 
tác chuyên môn, nhiều giảng viên đạt danh 
hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường và có 
08 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy 
giỏi cấp học viện trong đó có 01 giảng viên 
đạt loại xuất sắc. Công đoàn đã động viên 
đoàn viên tham gia nghiên cứu khoa học và 
thực hiện  05 đề tài cấp tỉnh, 23 đề tài cấp 
trường đạt kết quả cao và có tính ứng dụng 
vào thực tiễn. Phối hợp tổ chức hoạt động 
thể thao- văn nghệ chào mừng các ngày lễ 
lớn của đất nước, ngày hội Nhà giáo Việt 
Nam 20/11; hoạt động đền ơn đáp nghĩa và 
các hoạt động xã hội từ thiện khác. 

Về công tác kiểm tra, giám sát thực 
hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan 
trực tiếp đến cán bộ, viên chức và công tác 
chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại 
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 diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
chính đáng của đoàn viên công đoàn: Bắt 
đầu từ năm 2010, BCHCĐ đã cử một đại 
diện tham gia các cuộc họp giao ban và các 
cuộc họp khác để thực hiện trách nhiệm 
trong công tác công đoàn. BCHCĐ tham 
gia nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện 
các văn bản pháp luật về chính sách, chế độ  
có liên quan trực tiếp đến cán bộ viên chức 
và các tổ công đoàn. Đồng thời, công đoàn 
đã giám sát việc thực hiện các chế độ chính 
sách liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Hàng 
năm, công đoàn đã mua Bảo hiểm thân thể 
cho đoàn viên (mức mua tùy theo từng 
năm), tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn 
viên khi gặp khó khăn, đau ốm và các dịp lễ 
tết. 

Công tác nữ công được tổ chức dưới 
nhiều hình thức đa dạng phong phú như tổ 
chức cho chị em đi tham quan học hỏi ở các 
tỉnh bạn, tổ chức tọa đàm, tổ chức thi nấu 
ăn, cắm hoa. Hình thức tổ chức mỗi năm 
khác nhau tạo nên sự phong phú, đa dạng 
nhằm tập hợp nữ đoàn viên tham gia đầy đủ 
và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Công đoàn tổ 
chức phát thưởng cho các cháu là con em 
cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu 
học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và các giải 
trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, 
cấp tỉnh, cấp quốc gia và các cháu thi đỗ 
vào các trường đại học, cao đẳng.  

 Các hoạt động của Công đoàn trường 
đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao. Chính 
vì vậy, từ khi thành lập đến nay, Công đoàn 
Trường Chính trị Lê Duẩn nhiều năm liền 
được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn 
Viên chức tỉnh tặng danh hiệu Công đoàn 
cơ sở vững mạnh xuất sắc. 

  Năm 2005: Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam tặng cờ thi đua; 

Năm 2009: Công đoàn Viên chức 
Việt Nam tặng bằng khen vì “Đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây 
dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững 
mạnh năm 2009”; 

Năm 2011: Công đoàn Viên chức 
Việt Nam tặng bằng khen “Đã có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng 
cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh 
năm 2011”; 

Năm 2012: Công đoàn Viên chức 
tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen “Đã thực 
hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012”; 

Năm 2014: Công ty Điện lực Quảng 
Trị tặng danh hiệu “Đơn vị tiết kiệm điện 
trong công sở năm 2014”. 

Những năm qua, Công đoàn đã phối 
hợp với Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị mà Tỉnh ủy giao, với những thành 
tích đã đạt được Nhà trường được tặng 
nhiều danh hiệu cao quý như: Bằng khen 
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 
Huân chương Lao động hạng Ba, Huân 
chương Lao động hạng Nhì. 

Để phát huy những thành tích đã đạt 
được và góp phần thực hiện tốt mục tiêu 
nhiệm vụ chính trị đặt ra trong thời gian tới, 
Công đoàn Trường cần thực hiện một số 
giải pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của 
đoàn viên công đoàn và học viên trong hoạt 
động công đoàn.  

 Đây là giải pháp đầu tiên, cơ bản 
nhằm tạo ra những hiểu biết toàn diện, sâu 
sắc về công đoàn và hoạt động công đoàn, 
về mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng tổ chức 
công đoàn vững mạnh. Từ đó giúp đoàn 
viên công đoàn hiểu rõ hơn nghĩa vụ và 
quyền lợi trong việc tham gia hoạt động 
công đoàn. Thực tế cho thấy, nguyên nhân 
dẫn đến những hạn chế trong hoạt động 
công đoàn ở một số cơ quan, đơn vị là do 
một bộ phận cán bộ, công chức viên chức 
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 chưa thực sự ý thức đầy đủ về vai trò của 
công đoàn trong việc phối hợp với chuyên 
môn thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của 
đoàn viên công đoàn. Vì vậy, nâng cao 
nhận thức cho đoàn viên công đoàn là 
nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện liên 
tục, có chiều sâu với nhiều hình thức khác 
nhau. 

Thứ hai, tranh thủ sự lãnh đạo của 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn lao động và 
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị để 
triển khai và thực hiện các phong trào thi 
đua. Sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý 
của Ban Giám hiệu Nhà trường có vai trò 
quyết định đến thành công mọi hoạt động 
của nhà trường nói chung và công tác xây 
dựng tổ chức công đoàn nói riêng. Đây là 
cơ sở quan trọng để biến nhận thức thành 
hành động, đưa chủ trương, nhiệm vụ xây 
dựng tổ chức công đoàn vào kế hoạch của 
Hội nghị Viên chức hàng năm. Trên cơ sở 
nghị quyết của  Đảng ủy, mục tiêu và 
phương hướng của Nhà trường, Công đoàn 
đưa ra chương trình, hành động cụ thể để 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Việc 
xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song sự lãnh 
đạo của cấp ủy Đảng là nhân tố hàng đầu, 
có ý nghĩa quyết định. Thực tiễn cho thấy, 
cơ sở nào có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát 
của cấp ủy Đảng và sự quản lý chặt chẽ, 
khoa học của chính quyền thì tổ chức công 
đoàn vững mạnh. Khi  cấp ủy Đảng và 
chính quyền quan tâm chỉ đạo kịp thời thì 
từ chủ trương đến hoạt động thực tiễn diễn 
ra nhanh chóng, thống nhất và đạt hiệu quả 
cao.  

Thứ ba, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và 
Ban Chấp hành công đoàn trường cần bổ 
sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản về qui 
chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động 

chuyên môn cũng như hoạt động của công 
đoàn, đề ra các những biện pháp phù hợp để 
thực hiện. Bổ sung, hoàn thiện các văn bản 
về thực hiện Qui chế dân chủ trong cơ 
quan, Qui chế chi tiêu nội bộ. Trong đó, 
Đảng đóng vai trò lãnh đạo, chính quyền tổ 
chức thực hiện, công đoàn vận động thuyết 
phục, kêu gọi quần chúng, tổ chức các hình 
thức thi đua. Sự phối hợp đồng bộ trong 
lãnh đạo, quản lý và tổ chức giữa Đảng bộ 
với Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành công 
đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn sẽ tạo nên 
sự thống nhất và đồng thuận cao trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị do Thường vụ 
tỉnh ủy giao. 

Thứ tư, Ban Chấp hành công đoàn 
phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng của 
mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn viên, đặc biệt 
trong việc thực hiện các chế độ chính sách 
về tiền lương, thưởng, chế độ nghỉ ốm đau, 
thai sản.... Đề nghị Nhà trường quan tâm 
động viên hơn nữa để khuyến khích đoàn 
viên giảng viên học tập nâng cao trình độ 
phấn đấu 95% giảng viên có trình độ thạc 
sĩ, tiến sĩ nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu 
cầu của người học. 

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 
(10/9/1945-10/9/2015), là dịp để Ban chấp 
hành công đoàn và tất cả đoàn viên ôn lại 
truyền thống, tự hào với tất cả những gì đã 
làm được. Sự trưởng thành và phát triển của 
Trường Chính trị Lê Duẩn hôm nay chính 
là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực của 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành 
Công đoàn và tất cả đoàn viên. Tự hào với 
những gì đã làm được, chúng ta càng nỗ lực 
phấn đấu hơn nữa để góp phần cùng Nhà 
trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 
giao./. 


