
 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO 3 

Hội thảo khoa học xây dựng Đề án phát triển Trường 
Chính trị Lê Duẩn đến 2015 tầm nhìn đến 2020 và 
những năm tiếp theo. Ảnh TL. 

 QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN 
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN XỨNG ĐÁNG LÀ TRUNG TÂM 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ 

CVCC. Lê Công Tuyến 
       
      TUV-Hiệu trưởng  

ới vị trí, vai trò, tầm quan trọng và 
cũng là trách nhiệm vinh quang, 

nặng nề  của công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, đảng viên, những năm qua Trường 
Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị đã nỗ lực thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh giao.  

Trên cơ sở phát huy dân chủ gắn với 
trách nhiệm của cá nhân, cùng với việc thực 
hiện cuộc vận động “Học tập và theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà trường 
đã xây dựng được khối đoàn kết, thống 
nhất, tạo được bầu không khí tập thể phấn 
khởi, thân thiện, sự đồng thuận cao trong 
đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Xác 
định rõ nhiệm vụ chính trị của mình, hàng 
năm Nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc, 
vượt chỉ tiêu đào tạo với số lượng lớp và 
học viên tăng lên, chất lượng tiếp tục được 
nâng cao theo hướng thực chất. Mạnh dạn 
mở nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù 
hợp điều kiện thực tế ở địa phương, qua đó 
đã góp phần tích cực giúp cho các đơn vị 
trong toàn tỉnh có một một đội ngũ cán bộ 
đương nhiệm, kế cận và dự nguồn đáp ứng 
nhiệm vụ. Không chỉ dừng lại ở trong tỉnh 
mà đặc biệt trong 4 năm trở lại đây, Nhà 
trường đã đào tạo 02 khóa theo chương 
trình Trung cấp lý luận Chính trị, Trung cấp 

lý luận Chính trị-Hành chính cho 2 tỉnh 
Savannakhet và Salavan nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào với tổng số 60 học 
viên được Bạn ghi nhận và đánh giá cao. 
Bên cạnh đó, nhà trường đã đẩy mạnh hoạt 
động nghiên cứu khoa học xem đây là biện 
pháp cơ bản để góp phần nâng cao trình độ 
giảng dạy và chất lượng đào tạo của 
Trường. Hàng năm, mỗi giảng viên phải 
tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài 
đăng trang web và nội san của Trường theo 
đúng Quy chế của Học viện và Quy định 
của nhà trường.  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, Ban Giám hiệu đã tích cực 
và chủ động trong việc xây dựng đội ngũ 
giảng viên, cán bộ quản lý coi đó là nhân tố 
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quyết định chất lượng và hiệu quả đào tạo. 
Đến nay Nhà trường đã có 13 thạc sỹ và 
đang cử đi đào tạo 01 nghiên cứu sinh và 01 
cao học theo Đề án 165, 03 cao học, 04 ôn 
thi cao học; hoàn chỉnh cao cấp lý luận 
chính trị cho 02 đồng chí, 04 đồng chí học 
trung cấp chính trị. Tuy nhiên, nhà trường 
cũng nhận thức và xác định rõ đặc điểm, 
tính chất, mức độ kiến thức của việc giảng 
dạy lý luận chính trị-hành chính với bậc đào 
tạo Trung cấp ở trường chính trị tỉnh thì 
ngoài kiến thức cần có, cái cần nhất vẫn là 
kỹ năng, phương pháp giảng dạy, vốn thực 
tiễn của người giảng viên vì thế Ban Giám 
hiệu đã có định hướng trong việc kết hợp 
giữa đào tạo tại các Học viện và quá trình 
tự đào tạo, tự tìm hiểu thực tế của giảng 
viên.  

Nhằm khuyến khích, động viên kịp 
thời, đúng pháp luật Nhà trường đã thực 
hiện các chính sách một cách nghiêm túc, 
công khai theo hướng có lợi cho cán bộ, 
giảng viên nên đã phát huy được tính tích 
cực của người lao động; công tác quản lý, 
phục vụ học viên tận tình, chu đáo, có trách 
nhiệm cao.  

Không ngừng củng cố, nâng cao chất 
lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên trong nhà trường. 
Đảng bộ, các chi bộ luôn giữ vững vai trò 
lãnh đạo, thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Ban Giám hiệu, lãnh đạo các 
khoa, phòng được kiện toàn và đổi mới lề 
lối làm việc theo hướng dân chủ, kỷ cương. 
Các phong trào thi đua được duy trì tổ chức 
thường xuyên, có chất lượng đã góp phần 

tích cực trong việc tạo ra môi trường lành 
mạnh, phấn khởi trong trường học. Phát 
huy, khai thác  khả năng cơ sở vật chất hiện 
có, tích cực bổ sung, nâng cấp cơ sở vật 
chất theo hướng từng bước chính quy, hiện 
đại phù hợp với yêu cầu đào tạo mới. Nhà 
trường đã giữ được mối quan hệ tốt đẹp với 
Lãnh đạo tỉnh, các ban Đảng, các sở, ban 
ngành; các huyện, thị, thành phố; các Học 
viện, các trường chính trị bạn vì vậy tạo 
được sự cộng đồng trách nhiệm giúp cho 
công tác đào tạo được thuận lợi.  

Để làm tròn nhiệm vụ đào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ cơ sở làm nòng cốt cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
Quảng Trị đặt ra cho nhà trường những yêu 
cầu mới hết sức vinh quang nhưng cũng rất 
nặng nề. Trong lần về thăm và làm việc với 
Trường gần đây nhất, đồng chí Lê Hữu 
Phúc-UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những thành 
tích mà cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà 
trường đã đạt được đồng thời động viên, 
căn dặn với Lãnh đạo trường những định 
hướng, nhiệm vụ cho các năm tới. Đặc biệt, 
Nhà trường phải chăm lo sự đoàn kết, thống 
nhất nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng 
viên đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới thực 
sự xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ của Tỉnh nhà. Để làm tốt 
chức năng, nhiệm vụ của một mái trường 
cách mạng, đồng chí Bí thư chỉ đạo, trước 
mắt Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hoàn 
thiện bộ máy hoạt động của nhà trường; 
mặc dù cơ sở vật chất đã từng bước hoàn 
chỉnh theo quy hoạch nhưng về lâu dài với 
khuôn viên hiện tại của trường quá chật hẹp 
(4.920m2) vì vậy phải có thêm cơ sở 2 để  
đảm bảo phục vụ tốt hơn các hoạt động 
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theo xu hướng phát triển chính quy, hiện 
đại. Để hiện thực chủ trương đó, ngày 24 
tháng 6 năm 2011 Hội nghị lần thứ 4 Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã đưa 
vào Chương trình hành động của tỉnh Đảng 
bộ với nội dung “Mở rộng xây dựng cơ sở 
2 của Trường Chính trị Lê Duẩn tầm nhìn 
đến 2020 và tầm nhìn xa hơn để đảm bảo 
cho công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, 
đảng viên của tỉnh”. Đây là quyết định có 
tầm chiến lược thể hiện tầm nhìn và trách 
nhiệm cao của Lãnh đạo tỉnh đối với công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng.  

Xuất phát từ chủ trương của Tỉnh ủy 
và Chương trình hành động của Ban chấp 
hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV, Nhà trường 
đã tiến hành xây dựng Đề án phát triển 
trường đến năm 2020 tầm nhìn xa hơn với 
quan điểm toàn diện, hiện đại, lâu dài phù 
hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đề án đã 
được chuẩn bị chu đáo, khoa học đến nay 
đã lấy ý kiến của các đồng chí cán bộ, giảng 
viên của nhà trường có học vị từ thạc sỹ trở 
lên và cán bộ chủ chốt trưởng, phó các 
khoa, phòng trong hội thảo lần 1và sẽ tiến 
hành hội thảo lần 2 để hoàn chỉnh Đề án 
trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định. 
  Phấn khởi trước những thành tích đã đạt 
được, những năm tới trường Chính trị Lê 
Duẩn Quảng Trị tập trung mọi nỗ lực thực 
hiện tốt những nhiệm vụ chính sau đây: 

 Thứ nhất, xây dựng khối đoàn kết, 
thống nhất nội bộ, chung sức, đồng lòng 
góp phần tích cực đưa nhà trường vươn lên 
thực hiện tốt hơn nữa nhiệm đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ được tỉnh giao. 

Thứ hai, tiếp tục tăng cường tuyển 
chọn, đào tạo giảng viên theo hướng kết 

hợp vừa nâng cao trình độ học vấn, vốn 
thực tiễn, vừa rèn luyện kỹ năng, phương 
pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu của đặc 
thù công việc đứng lớp. 

Thứ ba, mở rộng quy mô đào tạo và 
bồi dưỡng, từng bước tiến đến đào tạo, bồi 
dưỡng theo chức danh; theo quy hoạch. 
Chú trọng đào tạo chính quy cho đội ngũ 
cán bộ trẻ, cán bộ dự nguồn, cán bộ vùng 
dân tộc ít người, vùng tôn giáo và đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ cho nước bạn Lào theo 
chỉ đạo của Tỉnh ủy; Liên kết với các Học 
viện mở các lớp đại học tại chức theo đúng 
chức năng nhiệm vụ của trường. 

Thứ tư, cơ sở vật chất và môi trường 
đào tạo là điều kiện không thể thiếu của quá 
trình đào tạo, vì vậy trong những năm tiếp 
theo một mặt khai thác, sử dụng tối đa cơ 
sở hiện tại, mặt khác tích cực phối hợp với 
các cơ quan hữu quan để xây dựng cơ sở 2 
theo chủ trương của Lãnh đạo tỉnh và 
Chương trình hành động của Ban Chấp 
hành tỉnh Đảng bộ khóa XV. Nhà trường 
xem đây là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng trong quá trình xây dựng cũng như 
triển khai thực hiện Đề án phát triển trường 
theo hướng chính quy, hiện đại, văn minh. 

Thứ năm, xây dựng và giữ vững Đảng 
bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây 
dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường 
vững mạnh xuất sắc. 

 Phát huy những ưu điểm, khắc phục 
những khuyết điểm, Trường Chính trị Lê 
Duẩn Quảng Trị quyết tâm xây dựng 
Trường phát triển toàn diện, hoàn thành với 
chất lượng ngày càng cao nhiệm vụ đào tạo, 
bồi dưỡng xứng đáng với niềm tin cậy của 
Lãnh đạo tỉnh và của cán bộ, nhân dân 
Quảng Trị. 


