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 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN QUẢNG TRỊ  

65 NĂM XÂY DỰNG, TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  CVCC. Lê Công Tuyến *    ông tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức cần thiết có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong mọi thời kỳ. Nhận thức được điều đó, ngày 10/9/1945 tại nhà  Hành Cung trong Thành (nay là Thành Cổ Quảng Trị) trường Cán bộ Việt Minh ra đời. Đó là một sự kiện lịch sử đánh dấu tư duy nhạy bén của Đảng bộ Quảng Trị trong việc khẳng định vai trò của giáo dục lý luận chính trị, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lê nin cho cán bộ, đảng viên tỉnh nhà. Những ngày đầu thành lập và trong quá trình phát triển với muôn vàn khó khăn, có lúc phải phân tán về cơ sở để bồi dưỡng, truyền đạt nhiệm vụ cách mạng, lúc thì phải tạm thời chia tách để đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp các đối tượng cán bộ; khi ác liệt, để bảo vệ bí mật phải sơ tán; lúc hợp nhất với các tỉnh. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ có sự điều chỉnh trong từng giai đoạn lịch sử. Trong khó khăn ác liệt vẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho hàng ngàn lượt cán bộ. Sự trưởng thành và phát triển của nhà trường gắn liền với lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Với vị trí và vai trò quan trọng của nhà trường, nên có nhiều giai đoạn Tỉnh uỷ đã cử các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp làm Hiệu trưởng và làm giảng viên để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà như đồng chí Đặng Thí, đồng chí Nguyễn Quang Xá, đồng chí Trương Chí Công, đồng chí Vũ Soạn, đồng chí Võ Trí Hựu…Nhiều học viên của trường sau này là cán bộ chủ chốt của tỉnh như đồng chí  Hồ Sĩ Thản, đồng chí Lê Văn Hoan…có đồng chí trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như Phan Thành Chung, Trần Thị Tâm (là các liệt sỹ).  * TUV-Hiệu trưởng 

     Tự hào về mái trường cách mạng này, từ trong gian khổ, khó khăn dù nơi chiến khu hay đồng bằng, trong ác liệt của chiến tranh vẫn bảo toàn cán bộ, chấp hành kỷ luật, đoàn kết, anh dũng, kiên cường bảo vệ trường, bảo vệ bí mật của Đảng, của cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ nhiệm vụ cách mạng đóng góp không nhỏ vào thắng lợi vẻ vang của Đảng bộ Quảng Trị qua hai cuộc kháng chiến. Sau 20 năm trường chính trị Lê Duẩn được tái lập, từ năm 1990 đến nay Nhà  trường đã mở hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hàng vạn lượt cán bộ các cấp trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ được đào tạo đã phát huy năng lực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, có ý chí vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương phát triển bền vững.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong những năm qua với đối tượng đa dạng, hình thức đào tạo linh hoạt góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ không  ngừng vươn lên, đồng thời góp phần giải quyết khó khăn về nguồn cán bộ cho các địa phương, nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ điều kiện, tiêu  chuẩn về lý luận chính trị để tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở cũng như của các ngành, đoàn thể. Không chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà, trường được Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIV giao đào tạo chương trình TCLLCT cho cán bộ hai tỉnh Salavan, Savanakhet nước CHDCND Lào, đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, khu vực, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Về xây dựng đội ngũ, đến nay, nhà trường đã có một đội ngũ cán bộ, giảng viên tương đối đủ về số lượng và được đào tạo 
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chính quy. Nhờ vậy, chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học không ngừng được nâng lên, đáp ứng quy định của Ban Bí thư và của Chính phủ trong điều kiện mới. Từ chỗ chỉ có 8 cán bộ, giảng viên ngày mới tái lập, đến nay đã có 41 đồng chí, trong đó có 25 giảng viên (chiếm 59,5%), 12 đ/c có trình độ Thạc sĩ (chiếm 28,6%); qua các hội thi có 6 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp Học viện. Đội ngũ cán bộ hành chính, cán bộ phục vụ có trình độ khá cao 95 % có trình độ tốt nghiệp PTTH, trong đó có 40 % trình độ đại học, có năng lực công tác, ý thức phục vụ tốt, nhạy bén và tiếp cận nhanh. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại, trang thiết bị phục vụ dạy-học được chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học.  Hiện nay, Nhà trường có 4 giảng đường và 1 hội trường lớn với khoảng 600 chỗ ngồi; có nhà nội trú cho học viên với 110 giường; nhà ăn phục vụ được khoảng 200 người ăn; các khoa, phòng đã nối mạng Internet, mạng LAN, nhà hiệu bộ 4 tầng đang được xây dựng; các hội trường đều đã bố trí máy tính để phục vụ giảng dạy bằng giáo án powerpoint  kết hợp phương pháp dạy học mới với phương pháp truyền thống.   65 năm xây dựng và  trưởng thành, trường chính trị Lê Duẩn đã có bước phát triển khá rõ nét  xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà được vinh dự mang tên đồng chí  Tổng Bí thư Lê Duẩn. Với sự trưởng thành, phát triển và uy tín của trường, sau ngày tái lập đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 3, nhiều danh hiệu Thi đua của Chính Phủ, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và của tỉnh. Năm 2009 trường được Tỉnh uỷ tặng bằng khen về thành tích đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh nước bạn Lào; được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen trong công tác đào tạo cán bộ. Nhiều đồng chí được Thủ Tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 7 đ/c được Bộ 

trưởng GD-ĐT tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Có được thành quả trên chúng ta trân trọng biết ơn sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự đầu tư của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, giúp đỡ của các ngành, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ của nhà trường qua các thời kỳ luôn dành niềm tin và sự quan tâm, ưu ái vun đắp cho sự trưởng thành và phát triển của nhà trường, sự kính trọng của các thế hệ học viên là động lực to lớn góp phần tích cực động viên nhà trường vươn lên trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh nhà. Phát huy những thành quả hết sức tự hào và trân trọng, chúng ta phải tiếp tục phấn đấu với quyết tâm cao hơn, đoàn kết, sáng tạo vươn lên để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụ thể: - Phấn đấu xây dựng đội ngũ giảng viên từ nay đến năm 2015 có 75-80% số giảng viên đạt trình độ thạc sĩ, có từ 1- 2 giảng viên có trình độ tiến sĩ. Nâng cao chất lượng cán bộ phục vụ, xây dựng rõ danh mục công việc cho từng chức danh và tạo điều kiện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ.  - Tích cực phối hợp với các ngành, địa phương để nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đi sâu nghiên cứu các đề tài thực tiễn để ứng dụng vào giảng dạy và bổ sung cho lý luận. - Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất đảm bảo dạy-học, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động ngoài giờ. Trước mắt xây dựng đề án trình Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh về việc xây dựng cơ sở 2 để tăng thêm giảng đường, khu thể thao, trồng cây xanh, nhà thư viện, phòng máy. Tích cực chỉ đạo xây dựng và sớm đưa vào sử dụng nhà hiệu bộ; cải tạo nhà ăn học viên; sửa chữa sân trường. - Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, xây dựng Nhà trường xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà như niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị. 


