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 hực hiện Thông báo số 

97/BTCTW ngày 16/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương 
Đảng về công tác đào tạo cán bộ chính trị 

giúp CHDCND Lào và Thông báo số 335-TB/TU ngày 26/6/2007 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức đào tạo cán 
bộ chính trị cho hai tỉnh Salavan và Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào, từ năm 2008 đến nay, Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho  Trường Chính trị Lê 
Duẩn chủ trì cùng với Trường Cao đẳng sư 
phạm tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng 
và tổ chức thực hiện Đề án đào tạo đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở 
các ý kiến chỉ đạo đó, từ năm 2008 đến nay, 
được sự phối hợp giúp đỡ đầy trách nhiệm của các cơ quan liên quan, Trường Chính trị 
Lê Duẩn đã tổ chức 04 khóa đào tạo lý luận chính trị  (LLCT) cho 145 học viên của hai 
tỉnh bạn theo chương trình của Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(CTQGHCM ). Từ những kết quả đạt được, để tăng cường hợp tác đào tạo lý luận chính 
trị giữa hai nước Việt - Lào, Đoàn Đại biểu 
cấp cao tỉnh Quảng Trị, nước CHXHCN Việt Nam và Đoàn Đại biểu cấp cao của hai 
tỉnh Salavan và Savannakhet, nước CHDCND Lào đã  ký văn bản thỏa thuận 
hợp tác giai đoạn 2014 - 2016 trên các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, 

quốc phòng - an ninh, trong đó, hàng năm 
tỉnh Quảng Trị sẽ giúp đào tạo LLCT cho cán bộ của hai tỉnh nói trên tại Trường 
Chính trị Lê Duẩn.  

Tháng 12/2013, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác đào 
tạo LLCT cho cán bộ nước Lào với sự tham 
dự của đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức hai tỉnh Bạn, Học viện CTQGHCM, Vụ Các 
trường chính trị, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong tỉnh. 
Hội nghị đã đánh giá quá trình tổ chức đào 
tạo LLCT qua 03 khóa, ghi nhận những kết 
quả đạt được cùng với nguyên nhân và một số kinh nghiệm ban đầu để làm tiền đề cho 
việc tổ chức tốt hơn những khóa tiếp theo. 
Trên tinh thần đó, để hoàn thành có kết quả nhiệm vụ chính trị quan trọng này, vấn đề 
đặt ra cho Trường Chính trị Lê Duẩn là cần tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng 
đào tạo để hướng tới mục tiêu quan trọng 
nhất của quá trình đào tạo là phục vụ tích 
cực và có hiệu quả mối quan hệ hợp tác toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, tiếp 
tục xây dựng, vun đắp tình hữu nghị, mối 
quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Quảng Trị với các tỉnh giáp biên và giữa Việt Nam - Lào.  

Qua 03 khóa đào tạo đã được rút kinh 
nghiệm, học viên được đào tạo tiếng việt 03 tháng trước khi học LLCT. Việc tổ chức 
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 học LLCT được giảng dạy thông qua phiên 

dịch. Chương trình đào tạo thực hiện theo quy định của Học viện CTQG HCM. Kết 
quả học tập được đánh giá thông qua hình 
thức thi vấn đáp. Nhìn chung, các hoạt 
động chuyên môn, nghiệp vụ của quá trình đào tạo được tổ chức chặt chẽ, đúng quy 
chế và bảo đảm được yêu cầu cũng như chất lượng đào tạo. Bên cạnh những kết quả 
đạt được, quá trình đào tạo vẫn còn bộc lộ 
một số hạn chế sau:  

Thứ nhất, về đào tạo tiếng Việt. 
Thực tế cho thấy, cán bộ được đào tạo qua 
03 khóa tuy số lượng chưa nhiều nhưng hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, địa bàn 
công tác trải rộng ở các vùng, khu, huyện, 
tỉnh của hai tỉnh Bạn. Một số cán bộ đã 
thông thạo tiếng Việt, giao tiếp tốt và tiếp thu được bài giảng trực tiếp từ giảng viên. 
Tuy nhiên số đông học viên vẫn chưa biết tiếng Việt. Đây chính là trở ngại cơ bản 
nhất của quá trình dạy học và giao tiếp. 03 
tháng học tiếng Việt theo chương trình đào tạo tiếng Việt căn bản của Trường Cao 
đẳng Sư phạm tỉnh tuy có trang bị những 
kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ 
pháp và ngữ pháp văn bản tiếng Việt, ngôn ngữ giao tiếp thông dụng nhưng cũng chỉ 
dừng lại ở mức độ làm quen ban đầu. Mức độ nghe và hiểu trong giao tiếp thông dụng 
vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Cần nhớ rằng 
một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình đào tạo mà chúng ta đang thực 
hiện chính là làm sao để học viên bạn Lào 
biết và giao tiếp tiếng Việt cơ bản càng 
nhiều càng tốt nhằm thực hiện quan hệ hai chiều trong nắm bắt, trao đổi thông tin trên 
nhiều lĩnh vực mà học viên đang công tác. Quan hệ đó không chỉ thực hiện trên lớp, 
trong buổi học mà còn trong giao tiếp hàng 
ngày. Do đó, vấn đề đặt ra là không chỉ tổ chức giảng dạy tiếng Việt đơn thuần trên 

lớp mà cần kết hợp giảng dạy thông qua 
giao tiếp trong suốt quá trình khóa học. 

Thứ hai, về giảng dạy LLCT. Được 
sự đồng ý của Học viện CTQG HCM, nhà 
trường đã tổ chức giảng dạy LLCT trình tự theo 03 chương trình được ban hành. Đó là 
chương trình trung cấp LLCT 12 tháng cho 
khóa I, chương trình trung cấp LLCT- HC 8 
tháng cho 2 khóa II và III. Khóa IV theo chương trình trung cấp LLCT- HC 6 tháng. 
Trong thực hiện nội dung chương trình, Học viện cho phép nhà trường điều chỉnh 
một số nội dung bài học. môn học cho phù 
hợp. Quá trình thực hiện chương trình ở các khóa học đều diễn ra nghiêm túc, đúng mục 
tiêu yêu cầu. Công tác soạn giảng được Ban 
giám hiệu tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu 
đáo các khâu nên giảng viên hoàn toàn tự tin và chủ động khi lên lớp. Học viên nắm 
được các nội dung trọng tâm của bài giảng, mạnh dạn trao đổi so sánh, đối chiếu kiến 
thức lý luận và thực tiễn ngay trong các 
buổi học góp phần làm cho một số buổi học trở nên sinh động, thiết thực. Bên cạnh 
những ưu điểm đạt được, quá trình giảng 
dạy vẫn còn một số vấn đề đáng lưu ý sau: 

Do tuân thủ quá nghiêm túc khung 
chương trình đào tạo của Học viện nên việc 
thực hiện chương trình còn cứng nhắc và 
rập khuôn. Tính cứng nhắc thể hiện ở chỗ một số bài giảng dựa hoàn toàn vào lý 
thuyết trong giáo trình mà không mạnh dạn lược bỏ những nội dung không liên quan, 
chưa tập trung vào những điểm tương đồng 
mà bạn muốn nghe trong bài giảng để gợi ra những mối liên hệ từ nước ta - nước bạn. 
Nhìn chung, nhiều bài giảng chỉ bảo đảm 
“phần cứng” của giáo trình mà chưa lưu ý 
đến “phần mềm” của nội dung. Quá trình giảng giải, phân tích trong các bài giảng 
còn hạn chế. 



  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 
 Trong giảng dạy, giảng viên cũng 

chưa chú ý nhiều đến việc khai thác kiến thức, thông tin thực tế của nước Bạn, tỉnh 
Bạn từ học viên. Đây là cơ sở thực tế để 
liên hệ so sánh, đối chiếu những điểm 
tương đồng và chưa tương đồng trong quan điểm nhận thức về các lĩnh vực của đời 
sống xã hội hai nước, là nguồn bổ sung kiến thức thực tiễn hết sức phong phú mà giảng 
viên cần cập nhật vào bài giảng. 

Tính rập khuôn thể hiện ở chỗ khi thực hiện chương trình, một số bài giảng 
không phù hợp chưa được mạnh dạn loại 
bỏ; tuân thủ định khung thời gian trên lớp ở tất cả các bài mà thiếu sự gia giảm cho phù 
hợp giữa lý thuyết và thực hành, giữa nghe 
và thấy nên quá trình đào tạo nặng về đóng 
khung trong nhà trường mà chưa chú trọng đến thực tế đời sống xã hội đang diễn ra vô 
cùng phong phú ở bên ngoài. Điều này hết sức cần thiết bời vì đây là dịp để học viên 
được tiếp xúc thực tế, thông qua đó để 
quảng bá hình ảnh quê hương và con người Quảng Trị, tạo ra sự gần gũi và thân thiện, 
hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. 

Từ những hạn chế nêu trên, để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo LLCT 
cho cán bộ hai tỉnh Salavan và Savannaket, 
trong khóa đào tạo tiếp theo, Nhà trường 
cần quan tâm chỉ đạo công tác giảng dạy ở một số vấn đề sau: 

Về đào tạo tiếng Việt: để đáp ứng 
đầy đủ yêu cầu và mục tiêu của chiến lược đào tạo, trong đó có mục tiêu trang bị kiến 
thức tiếng Việt tương đối đầy đủ, làm nền tảng cho học viên tiếp tục rèn luyện kỹ 
năng đọc hiểu và nói được tiếng Việt. Vì 
vậy, trong đào tạo tiếng Việt cần tập trung vào các hướng sau: 

Thứ nhất, giảm lý thuyết, tăng cường 
rèn luyện kỹ năng đọc, nói, viết trên lớp; 

phối hợp khai thác và sử dụng sự cộng tác 
đối với những học viên biết thành thạo tiếng Việt để hỗ trợ giảng dạy. Giao trách 
nhiệm cho các học viên đó tập trung rèn 
luyện thêm tiếng Việt cho những học viên 
chưa biết vào ngoài giờ học, theo phương châm “Bạn Lào dạy tiếng Việt cho bạn 
Lào”. 

Thứ hai, trong cơ cấu nội dung chương trình, ngoài lý thuyết lên lớp cần 
dành một số thời gian thích hợp cho học viên đi thực tế ở một số nơi công cộng 
trong tỉnh để thực hành giao tiếp theo 
những chủ đề đã định sẵn, có sự hướng dẫn của giảng viên. 

Về giảng dạy LLCT: để tập trung 
giải quyết những vướng mắc nêu trên, trong thời gian tới Trường cần quan tâm một số 
vấn đề sau: 

Một là, tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của Học viện CTQGHCM về xử lý nội 
dung chương trình theo hướng nghiên cứu, 
loại bỏ những nội dung, môn học, bài học 
không sát hợp với đối tượng đào tạo. Giao cho các khoa nghiên cứu đề xuất nội dung 
này từ bộ giáo trình mới ban hành để Ban giám hiệu xem xét quyết định. Nội dung đề 
xuất của các khoa cần tập trung vào việc 
xác định trọng tâm những nội dung lý thuyết cần chuyển tải ở các bài giảng. Thời 
gian còn lại cần lập kế hoạch bố trí cho học 
viên thực hành, đi thực tế cơ sở các cơ quan 
Đảng, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các doanh nghiệp, mô hình sản xuất 
điển hình ở địa phương tùy theo nội dung phù hợp ở các bài giảng theo phương châm 
mở rộng phạm vi dạy học cả trong và ngoài 
nhà trường. 

Hai là, điều chỉnh phương pháp 
giảng dạy của giảng viên theo hướng không 
trình bày nhiều về lý thuyết bài giảng theo 
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 phương châm giảm lý thuyết, tăng thực 

hành. Trong các buổi giảng cần dành một thời lượng thích hợp cho việc trao đổi, so 
sánh, đối chiếu thực tiễn giữa hai nước, hai 
tỉnh theo phương pháp, phát vấn, trao đổi 
và lắng nghe thông tin từ phía học viên để làm giàu thêm thực tiễn cho bài giảng của 
mình. Học viên được lựa chọn trả lời, trao đổi là những người công tác trong lĩnh vực 
liên quan đến nội dung trao đổi, làm cho họ 
trở thành một cộng tác viên tích cực. 

Đào tạo LLCT cho bạn Lào được xác 
định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và lâu dài theo chủ trương của Trung ương 
Đảng và Thường vụ Tỉnh ủy. Những kinh 
nghiệm quý báu được rút ra từ những khóa 
trước cũng như những ý kiến đánh giá, đề xuất nêu trên nếu được lãnh đạo Trường 
quan tâm xem xét, lựa chọn thực hiện sẽ góp phần đổi mới phương pháp dạy học, 
nâng cao chất lượng đào tạo đối với những 
khóa học tiếp theo./. 

 
 
 

  
Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hợp tác đào tạo Lý luận chính trị cho 2 tỉnh 

Savanakhet và Salavan, nước CHDCND Lào. Ảnh: TL 


