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Tröôøng Chính trò Leâ Duaån tænh Quaûng Trò sau 03 naêm toå chöùc thöïc 
hieän Thoâng baùo keát luaän soá 181 vaø Quyeát ñònh 184 cuûa Ban Bí thö  

Trung öông Ñaûng khoùa X 
 

                                                                                          GVC. Đỗ Tân 
                                                                                                      Trưởng Phòng Đào tạo 

       
gày 03/9/2008, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng đã ban 
hành Thông báo kết luận số 

181 về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt 
động của Trường Chính trị cấp tỉnh và 
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện; 
Quyết định số 184 về chức năng, nhiệm vụ, 
tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. Qua  03 
năm thực hiện, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo 
của Học viện Chính trị - Hành chính quốc 
gia Hồ Chí Minh, Vụ các Trường chính trị; 
sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của 
Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp giúp đỡ 
của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các 
cơ quan liên quan, Trường Chính trị Lê 
Duẩn đã xác định rõ và tập trung vào các 
mục tiêu, phương hướng, giải pháp mà Ban 
Bí thư đã đặt ra nhằm nâng cao chất lượng 
hoạt động của Trường. 

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, Trường tập trung cho việc nâng cao 
chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng mà 
trước hết là đào tạo đội ngũ cán bộ, lãnh 
đạo, quản lý cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có trình độ, năng lực lãnh đạo, 
quản lý và có kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao 
phó. Để thực hiện mục tiêu trên, Trường 
một mặt tập trung cho việc lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện có kết quả chương 
trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị-
Hành chính do Học viện Chính trị-Hành 
chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ở 
các lớp đào tạo tập trung và tại chức; một 
mặt tập trung chỉ đạo đánh giá rút kinh 
nghiệm và đổi mới nội dung các chương 
trình bồi dưỡng nghiệp vụ khác theo 
phương châm “cơ bản, thiết thực, gắn với 
thực tiễn”. 
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Về phương pháp, hình thức đào tạo, 
bồi dưỡng, Trường tiếp tục đổi mới theo 
phương châm lấy hoạt động của người học 
làm trung tâm; tăng cường đối thoại, xử lý 
tình huống, thực hành lãnh đạo, quản lý. Đa 
dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo 
hướng vừa mở tại Trường, vừa mở tại các 
địa phương, đơn vị trong tỉnh theo nhu cầu 
đào tạo cán bộ của tỉnh. Công tác quản lý 
đào tạo được chú ý và tăng cường theo 
hướng quản lý chất lượng, nội dung, đặc 
biệt là các lớp mở ngoài Trường. 

Về tổ chức thực hiện Quyết định 184, 
trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
tổ chức bộ máy, Trường đã kiện toàn cơ cấu 
tổ chức bộ máy lãnh đạo và các Khoa, 
Phòng, cụ thể như sau:  

- Tổng số cán bộ giảng viên, nhân 
viên: 41, trong đó: 

- Lãnh đạo: có 1 Hiệu trưởng phụ trách 
chung, 1 Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên 
môn và 1 Phó hiệu trưởng phụ trách Tổ 
chức-Hành chính, Nghiên cứu Khoa học-
Thông tin-Tư liệu. 

- Cơ cấu tổ chức: 
+ 4 khoa (Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh, Khoa Nhà nước-Pháp luật, 
Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Dân vận - 16 
người) 

+ 3 phòng (Phòng Đào tạo, Phòng 
Nghiên cứu Khoa học-Thông tin-Tư liệu, 
Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị - 22 
người ). 

Hiện Trường đang xây dựng Đề án 
phát triển Trường đến 2015, tầm nhìn đến 
2020, chuẩn bị trình Thường trực tỉnh ủy 
phê duyệt, trong đó, ngoài việc tập trung 
phát triển cơ sở vật chất, Trường hết sức 
quan tâm chú ý đến công tác xây dựng, quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
giảng viên để kịp phát triển ngang tầm. 
Trên cơ sở cơ cấu tổ chức bộ máy đã ổn 
định, quy hoạch đào tạo và quy định số dư 
biên chế, Trường dự tính đến 2020 sẽ có 
tổng số biên chế là 56 người, trong đó có 38 
giảng viên, 18 nhân viên phục vụ (tăng 15 
biên chế mà chủ yếu là giảng viên so với 
hiện nay). 
Nhìn chung, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo 
của Học viện Chính trị-Hành chính quốc 
gia Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu 
sát, kịp thời của Thường vụ Tỉnh ủy; sự 
phối hợp giúp đỡ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan, 
Trường đã và đang tập trung tổ chức thực 
hiện tốt, đạt được một số kết quả quan trọng 
ban đầu của mục tiêu, phương hướng, giải 
pháp mà Thông báo kết luận số 181 và 
Quyết định 184 đã đề ra. 


