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                                                                 Q. Trưởng khoa  Nhà nước và Pháp luật 
 
  

ược thành lập từ ngày 
07/01/1995 theo Quyết định 
số 02-QĐ/TLD “Về việc giải 

thể Khoa Nội dung để thành lập Khoa Lý 
luận cơ bản; Khoa Đảng, đoàn thể; Khoa 
Nhà nước và Pháp luật”, dù non trẻ so với 
lịch sử 70 năm của Trường, Khoa Nhà nước 
và Pháp luật cho đến nay đã có 20 năm hình 
thành và phát triển cùng với sự đi lên của 
Nhà trường. Vừa ra đời, Khoa được giao 
trách nhiệm giảng dạy 2 chương trình cơ 
bản đó là: Trung cấp lý luận chính trị và 
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 
ngạch chuyên viên và cán sự.  

Nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, trong 
tôi và những giảng viên đã và đang giảng 
dạy ở Khoa luôn trào dâng lên những ký ức, 
những kỷ niệm thật khó quên. Cái làm cho 
người ta không quên được thường là những 
khó khăn, vất vả, nhọc nhằn của những năm 
tháng đã qua. 

 Điều đáng nhớ nhất là về đội ngũ 
giảng viên giảng dạy ở Khoa trong những 
ngày đầu. Lực lượng giảng viên lúc đó còn 

quá thiếu so với yêu cầu giảng dạy của 
chương trình. Anh Phạm Đức Châu- nay là 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội lúc đó là Phó Hiệu 
trưởng nhưng phải đảm nhiệm việc giảng 
dạy toàn bộ phần pháp luật trong cả 2 
chương trình. Mặc dù lớp mở theo kế hoạch 
của Thường vụ Tỉnh ủy rất ít (mỗi năm có 
khoảng 2 lớp) nhưng do chương trình học 
dài ngày, vả lại chỉ có một giảng viên luật 
nên việc giảng dạy riêng với môn luật lúc 
bấy giờ là quá tải. Để giảm bớt áp lực, lúc 
đó Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy 
chế về phối hợp giữa các sở, ban ngành cấp 
tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ giảng viên 
kiêm chức của Trường Chính trị Lê Duẩn. 
Từ khi có quy chế, Nhà trường đã chọn mời 
những đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành 
có kiến thức và kinh nghiệm tham gia công 
tác giảng dạy cùng với Nhà trường. 

 Năm 1995, đội ngũ giảng viên kiêm 
chức của Trường ở tỉnh Quảng Trị  giảng 
dạy khoa Nhà nước và Pháp luật có các 
đồng chí: Lê Hữu Phúc giảng lớp Bồi 
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 dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên, cán sự, 
bài giảng QLNN về đầu tư (lúc đó đồng chí 
là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay là 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng 
Trị); đồng chí Nguyễn Đức Chính- Giám 
đốc Sở Tư pháp, nay là Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Trị, Võ Công Hoan (lúc đó là 
phó Giám đốc Sở Tư pháp),Võ Ngọc Mậu, 
Nguyễn Thị Nhung (thẩm phán TAND tỉnh 
Quảng Trị) giảng về các ngành luật. Đặc 
biệt thời kỳ này, để bảo đảm có giảng viên 
giảng dạy các chuyên đề trong chương trình 
bồi dưỡng ngạch chuyên viên, cán sự, 
Trường đã mời một số giảng viên của 2 
trường chính trị của tỉnh Thừa Thiên- Huế 
và Quảng Bình. 
        Đòi hỏi của công tác đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức ngày càng cao và đa dạng, ngoài việc 
giảng dạy ở 2 hệ đào tạo nói trên, Khoa 
Nhà nước và Pháp luật còn thực hiện nhiệm 
vụ là đào tạo lớp Trung cấp hành chính 
(chính quy); lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên 
viên chính, lớp Bồi dưỡng các chức danh 
cán bộ, công chức của xã, phường, thị trấn; 
các lớp kỹ năng hành chính; các lớp dự án 
của tỉnh và của các Sở, ban ngành ở tỉnh.     

Để khắc phục tình trạng thiếu giảng 
viên, Nhà trường đã tích cực trong việc 
tuyển dụng giảng viên mới đúng chuyên 
ngành đồng thời tạo điều kiện cho giảng 
viên được đào tạo và nâng cao trình độ tại 
các Học viện nhằm đáp ứng đòi hỏi của 
công tác giảng dạy. Khó khăn rồi cũng qua 
đi, đội ngũ giảng viên ngày càng bảo đảm, 
đủ phẩm chất, năng lực thực tế để đảm 

đương nhiệm vụ. Đội ngũ giảng viên của 
Khoa ngày càng vững vàng trong chuyên 
môn, được học viên đánh giá giảng dạy có 
chất lượng khá tốt. Từ năm 2005 đến nay, 
giảng viên của Khoa đã hưởng ứng tích cực 
và có chất lượng trong các cuộc thi giảng 
viên dạy giỏi do Trường và Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Tính đến 
nay, Khoa Nhà nước và Pháp luật có 3 
giảng viên được Giám đốc Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh công nhận giảng 
viên dạy giỏi cấp Học viện. 

Trong điều kiện thiếu đội ngũ giảng 
viên nên những năm đầu thành lập Khoa 
hoạt động nghiên cứu khoa học rất hạn chế. 
Từ năm 1995 đến hết năm 1998, Khoa chỉ 
thực hiện một số bài viết mang tính chất 
trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Có thể nói 
nhiệm vụ chính trị cho giai đoạn này là tập 
trung vào việc soạn và giảng bài. Từ năm 
1999, Khoa Nhà nước và Pháp luật bắt đầu 
tham gia tích cực hơn các hoạt động nghiên 
cứu khoa học. 
       Giảng viên của Khoa đã tham gia Hội 
thảo nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với những tham luận 
khoa học tập trung vào việc khai thác, tìm 
hiểu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân. Dù bước đầu, 
nhưng các bài tham luận khoa học này được 
Hội thảo đánh giá nghiên cứu sâu và có 
chất lượng. Những thành công ban đầu này 
là bước chạy đà, là cú hích hết sức có ý 
nghĩa, đã tạo nên lòng say mê nghiên cứu 
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 khoa học của đội ngũ giảng viên. Những 
năm tiếp sau là giai đoạn mà các Khoa, 
Phòng của Nhà trường đã tích cực xây dựng 
các đề án, đề tài khoa học cấp trường và cấp 
tỉnh. Từ năm 2007 đến năm 2013, giảng 
viên của Khoa  đã tham gia thực hiện 2 đề 
tài khoa học cấp tỉnh, được Hội đồng Khoa 
học tỉnh Quảng Trị nghiệm thu và xếp loại 
khá: Năm 2007-2008:“Nâng cao năng lực 
đội ngũ cán bộ thôn, bản, khu phố của tỉnh 
Quảng Trị” (đề tài phối hợp với Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 
thực hiện) và năm 2011-2013:“Nâng cao 
chất lượng hoạt động của văn phòng chính 
quyền cấp cơ sở  ở tỉnh Quảng Trị”. Bên 
cạnh việc tham gia các đề tài khoa học cấp 
tỉnh, nhiều năm liền tập thể Khoa đã đăng 
ký và hoàn thành nhiều đề tài khoa học cấp 
trường được nghiêm thu và xếp loại khá, 
tốt.  
        Kể từ năm 1999, Nhà trường đã quyết 
tâm triển khai việc phát hành Nội san mỗi 
năm từ 1 đến 2 số. Đội ngũ giảng viên của 
Khoa đã tham gia viết bài có chất lượng 
được duyệt đăng cho 22 số Nội san từ ngày 
phát hành số đầu tiên. Từ năm 2006, Nhà 
trường quyết định xây dựng và đưa trang 
Web Trường Chính trị Lê Duẩn vào hoạt 
động. Đây chính là cơ hội cũng như là yêu 
cầu của Nhà trường đối với việc khích lệ, 
động viên và bắt buộc đội ngũ giảng viên 
của Trường phải thực sự nghiên cứu và làm 
khoa học. Giảng viên của Khoa đã tích cực 
trong nghiên cứu tài liệu, thâm nhập thực tế 
và tham gia các bài viết có chất lượng cho 
trang Web.  

Có thể nói, những quy định trên của 
Nhà trường vừa là sự bắt buộc vừa là điều 
kiện để đội ngũ giảng viên của Nhà trường 
nói chung và của Khoa Nhà nước và Pháp 
luật nói riêng ngày càng vững vàng và 
trưởng thành cả về hoạt động nghiên cứu 
khoa học và giảng dạy. Cũng chính từ thực 
tế đó, hai hoạt động này đã có sự tương tác 
lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ 
giảng viên.     

20 năm, thời gian không phải là dài 
so với lịch sử  xây dựng và phát triển 70 
năm của Trường Chính trị Lê Duẩn nhưng 
với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể giảng 
viên Khoa Nhà nước và Pháp luật đã được 
Đảng và Nhà nước ghi nhận. Tập thể giảng 
viên Khoa 2 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh tặng Bằng khen; về cá nhân, 1 
giảng viên được Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen, 4 giảng viên được Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 2 giảng 
viên được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo 
dục. Nhìn lại chặng đường qua để càng trân 
trọng và tự tin hơn trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị cho những năm tiếp 
theo, đội ngũ giảng viên Khoa Nhà nước và 
Pháp luật sát cánh cùng các Khoa , Phòng 
quyết tâm góp sức xây dựng Trường Chính 
trị Lê Duẩn ngày càng trưởng thành và 
vững mạnh về mọi mặt./.  


