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ảng bộ Trường chính trị Lê 
Duẩn, trực thuộc Đảng bộ 
khối các cơ quan tỉnh Quảng 
Trị, tính đến tháng 8/2011 

Đảng bộ có tổng số 35 đảng viên được chia 
thành hai chi bộ, liên khoa giảng dạy và 
liên phòng. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ 
Trường Chính trị Lê Duẩn đã lãnh đạo, 
động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và 
quần chúng trong nhà trường phát huy tinh 
thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, vượt 
qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng 
bộ và cơ quan, góp phần quan trọng trong 
việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 
triển kinh tế -xã hội của tỉnh nhà.  

Về công tác giảng dạy: Từ năm 2006 
đến năm 2010, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ 
quan, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên 
quần chúng của Trường thực hiện và hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch của Thường vụ và 
Tỉnh ủy giao 60 lớp, thực hiện 84 lớp, với 
tổng số 5.529 học viên, vượt chỉ tiêu 24 
lớp. Đặc biệt nhà trường đã khắc phục rất 
nhiều khó khăn để thực hiện thành công 
việc đào tạo 02 lớp Trung cấp lý luận Chính 

trị và Trung cấp lý luận Chính trị-Hành 
chính cho 60 học viên là cán bộ chủ chốt 
của hai tỉnh Savanakhet, Salavan của nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đã được 
Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ghi 
nhận, tặng bằng khen "Có thành tích xuất 
sắc về đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào". 
Các loại hình lớp ở trường đều phù hợp với 
yêu cầu thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng của 
Tỉnh nhà. Hầu hết cán bộ, học viên được 
đào tạo tại trường khi trở về địa phương đều 
vận dụng tốt lý luận vào thực tiễn, có khả 
năng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Đảng, 
chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Đảng ủy 
thường xuyên chỉ đạo chuyên môn nhà 
trường thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 
33/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2006 
của Thủ  tướng chính phủ về "Chống tiêu 
cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành 
tích trong giáo dục". Ban giám hiệu đã kịp 
thời ban hành chương trình hành động 
nhằm cụ thể hóa chủ trương trên phù hợp 
với đặc thù của Nhà trường. Phong trào đã 
được toàn trường thực hiện với tinh thần 
hưởng ứng đồng thuận cao, góp phần đáng 
kể trong việc nâng cao chất lượng dạy học.  
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Cùng với công tác giảng dạy, nhà 

trường hết sức chú trọng công tác nghiên 
cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, tích lũy kiến thức và kinh 
nghiệm cho cán bộ giảng viên. Hàng năm, 
các khoa giảng dạy đều có đề tài khoa học 
cấp trường, được Hội đồng khoa học 
nghiệm thu từ loại khá trở lên. Phối hợp với 
Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở nội vụ, nhà trường 
đã góp phần thực hiện thành công đề tài cấp 
tỉnh "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
thôn, bản, khu phố tỉnh Quảng Trị trong 
giai đoạn  hiện nay". Đặc biệt đã hoàn 
thành bộ tài liệu giảng dạy cho đối tượng 
cấp thôn, bản, khu phố với chất lượng cao, 
đã và đang triển khai trong toàn tỉnh trong 
những năm tới đây.  Hàng năm, Nhà trường 
phát hành 01 số Nội san với chất lượng và 
bài viết phong phú, cùng với trang Website 
hoạt động liên tục, thường xuyên, góp phần 
tích cực vào phong trào thi đua giảng dạy, 
học tập trong toàn trường.  

Về công tác  xây dựng Đảng: Tuy có 
một số vấn đề nảy sinh trong công tác tư 
tưởng nhưng nhìn chung trong thời gian 
qua công tác tư tưởng, được Đảng ủy hết 
sức quan tâm và lãnh đạo kịp thời. Đã tổ 
chức nghiêm túc việc học tập Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị 
quyết XIV của Tỉnh Đảng bộ và các chuyên 
đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh" 

Sau các đợt học tập chuyên đề, Đảng 
ủy, các chi bộ xây dựng chương trình hành 
động cụ thể, cán bộ, đảng viên, học viên 
tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, có chất 
lượng. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, 
tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, hầu hết cán bộ đảng viên đã có ý thức 
tự giác cao, nêu cao tinh thần tự trau dồi rèn 
luyện. Công tác tổ chức cán bộ luôn được 
quan tâm chú trọng. Đảng ủy, Ban giám 
hiệu phối hợp chặt chẽ trong công tác quản 
lý cán bộ, xây dựng đề án quy hoạch cán bộ 
chủ chốt, cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo, 
bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa và nâng cao 
trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng 
viên. Bên cạnh đó công tác kiểm tra giám 
sát được thường xuyên chú trọng kiểm tra 
định kỳ, kiểm tra đảng phí, đảng vụ, kiểm 
tra những điều đảng viên không được làm, 
quản lý hồ sơ đảng viên, phân tích chất 
lượng đảng viên được tiến hành đúng định 
kỳ bảo đảm tính nghiêm túc và chất lượng. 
Hoạt động của các đoàn thể Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên được diễn ra liên tục 
thường xuyên, phục vụ các ngày kỷ niệm 
trọng đại, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
Chất lượng sinh hoạt được nâng cao phục 
vụ tốt cho công tác giảng dạy, thi đua trong 
toàn trường.  

Những thành tích đạt được trong 
nhiệm kỳ qua của Đảng bộ đã nói lên được 
vai trò của tập thể Đảng ủy Trường chính 
trị Lê Duẩn, của toàn thể đảng viên, cán bộ, 
học viên nhà trường đã đồng lòng, đồng sức 
góp phần tạo nên những thành công đó. 
Nhiệm kỳ 5 năm tới là một chặng đường 
dài, gian khó, thuận lợi nhiều, khó khăn 
không ít. Nhưng với quyết tâm của toàn 
Đảng bộ chúng ta sẽ tập trung phấn đấu 
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ 
sau đây: 

- Đảng bộ, các chi bộ liên tục đạt danh 
hiệu trong sạch, vững mạnh.  
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- 100% đảng viên đạt đảng viên đủ tư 

cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 
20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất 
sắc  nhiệm vụ. 

- 100% đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao.  

- Không có đảng viên vi phạm quy chế 
làm việc cơ quan. 

- Không có đảng viên hút thuốc lá 
trong cơ quan. 

- Không có đảng viên vi phạm chính 
sách dân số.  

- Đến năm 2015 có từ 75-80%  trong 
tổng số cán bộ giảng viên có trình độ Thạc 
sỹ, từ 01 đến 02 giảng viên có trình độ tiến 
sỹ. 

- Mỗi năm kết nạp từ 01 đảng viên trở 
lên.  

Để hoàn thành được chỉ tiêu trên đây, 
chúng tôi xin nêu lên một số giải pháp 
nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu 
nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:  

Thứ nhất, tăng cường công tác chính 
trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, viên 
chức, học viên, tạo sự nhất trí, đồng thuận, 
đoàn kết thống nhất. Kịp thời tiếp thu và 
quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại 
hội XV của tỉnh Đảng bộ và các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước và các quy định của 
cấp trên đến toàn thể đảng viên, cán bộ, học 
viên toàn trường. Xây dựng chương trình 
hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội 
các cấp sát với nhiệm vụ phát triển của Nhà 
trường trong giai đoạn tới. 

Thứ hai, phấn đấu thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ kế hoạch do Ban thường vụ 

tỉnh ủy giao, tăng cường giúp đỡ các Sở, 
ban ngành, địa phương trong tỉnh mở các 
lớp ngoài kế hoạch nhằm giải quyết nhu cầu 
bức thiết về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 
các cơ quan đơn vị, đồng thời góp phần 
nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức 
nhà trường. 

Thứ ba, lãnh đạo, phối hợp với thủ 
trưởng cơ quan kiện toàn bộ máy Nhà 
trường theo Quyết định 184 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng. Sắp xếp các chức danh 
khoa phòng thật sự khoa học, phù hợp với 
chức năng, nghiệp vụ của cán bộ được phân 
công.  

Thứ tư, tăng cường công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cho cán bộ giảng viên nhà 
trường, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, 
tinh thần cho cán bộ giảng viên đi học cao 
học, nghiên cứu sinh theo đề án 165 của 
Ban Tổ chức Trung ương, đào tạo sau Đại 
học ở các trung tâm Đà Nẵng, Huế, Học 
Viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ 
Chí Minh và các địa chỉ khác.  

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra 
giám sát đối với đảng viên, các Chi bộ trực 
thuộc, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt công 
tác kiểm tra, giám sát kịp thời biểu dương, 
khen thưởng những cá nhân và đơn vị làm 
tốt, phê bình chấn chỉnh những hiện tượng 
không tốt để đưa hoạt động này trở thành 
nề nếp.  

Với truyền thống đoàn kết, với sự đồng 
thuận trong toàn thể đảng viên, cán bộ, viên 
chức Trường Chính trị Lê Duẩn. Những chỉ 
tiêu nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ trở 
thành hiện thực, góp phần to lớn vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Quảng Trị trong những năm tiếp theo.  


