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hi đoàn trường chính trị Lê 
Duẩn là một tổ chức chính trị - 

xã hội trực thuộc đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh Dân Chính Đảng tỉnh Quảng 
Trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng 
uỷ, Ban giám hiệu trường chính trị Lê 
Duẩn. Chính nhờ sự lãnh đạo đó cộng với 
sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên trong 
chi đoàn, trong những năm qua chi đoàn đã 
đạt được nhiều thành tích đáng kể nhằm 
xây dựng chi đoàn vững mạnh xứng đáng 
với những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí 
Minh. 

Đoàn thanh niên trường chính trị Lê 
Duẩn với số lượng gồm có 10 đoàn viên  
(trong đó có 7 đoàn viên nam và 3 đoàn 
viên nữ) gồm 2 khối: khối giảng viên và 
khối hành chính. Trong những năm qua, chi 
đoàn đã đạt được những kết quả tích cực: 
Thứ nhất, về hoạt động chuyên môn 

Các đồng chí đoàn viên là giảng viên 
đã tích cực tham gia giảng dạy đầy đủ, luôn 
luôn cập nhật các thông tin mới để bổ sung 
cho bài giảng, chịu khó học hỏi, tìm tòi 
sách báo, tham khảo tài liệu để nâng cao 
kiến thức, tham gia đầy đủ các buổi sinh 
hoạt chuyên đề, các buổi tập huấn do Nhà 
trường và Học viện chính trị - hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Thực hiện 
nhiệm vụ phục vụ tốt công tác giảng dạy và 
học tập, đoàn viên khối hành chính đã có 
những cố gắng vượt bậc, các đồng chí đoàn 
viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, 
đặc biệt có 1 đồng chí được Ban chấp hành 
đoàn cấp trên tặng bằng khen vì đã có thành 
tích trong việc đưa mạng Internet ứng dụng 
trong toàn trường phục vụ cho công tác 
nghiên cứu và giảng dạy. Hoạt động chuyên 
môn được các đoàn đoàn viên duy trì 
thường xuyên, đều đặn, 100% đoàn viên 
tích cực hưởng ứng các phong trào do đoàn 
cấp trên tổ chức, cố gắng phấn đấu là những 
người làm chủ tương lai nước nhà. 
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Thứ hai, về hoạt động tình nghĩa và đền 
ơn đáp nghĩa 

Cùng với các hoạt động chuyên môn, 
Đoàn trường đã tổ chức các hoạt động đền 
ơn đáp nghĩa. Với truyền thống “uống nước 
nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, 
trong các ngày lễ lớn Đoàn trường đã tổ 
chức cho các đoàn viên chi đoàn đi làm vệ 
sinh và thắp hương tại hai nghĩa quốc gia là 
nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và nghĩa 
trang Đường 9. Qua đó, mỗi đoàn viên 
được hiểu rõ hơn về truyền thống hào hùng 
của dân tộc, sự mất mát, hi sinh to lớn của 
các thế hệ đi trước từ đó có ý thức hơn về 
bản thân mình, sống làm sao cho xứng đáng 
với những người đã ngã xuống. 
         Đoàn viên chi đoàn tích cực tham gia 
ủng hộ người nghèo, góp phần cùng với 
Nhà trường tham gia xây dựng một ngôi 
nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ và tặng những 
suất quà cho các gia đình thương binh nặng 
ở 2 huyện Gio Linh, Vĩnh Linh. Ngoài ra 
chi đoàn tổ chức quyên góp sách, báo, 
truyện, tạp chí…cho bộ đội đang công tác 
tại các vùng đảo xa xôi để làm đẹp thêm 
nghĩa tình hải đảo. Song song với những 
hoạt động đó, chi đoàn còn quyên góp áo 
quần, sách vở cho trẻ em và người nghèo 
tại các xã miền núi khó khăn, góp tiền ủng 
hộ trẻ em tại các xã nghèo của tỉnh Quảng 
Trị. Trong năm 2009, một đoàn viên của 
chi đoàn đã tham gia hiến máu nhân đạo, 
một đoàn viên khác tham gia công tác tình 
nguyện giúp đỡ đồng bào dân tộc miền núi 
của tỉnh Quảng Trị. 
Thứ ba, về hoạt động văn nghệ, thể dục 
thể thao 

Song song với các hoạt động của Nhà 
trường, Đoàn chăm lo và luôn tạo điều kiện 
cho các đoàn viên được tham gia vào các 
hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong 
nhà trường, đặc biệt là các phong trào văn 
nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn. Học 
tập và làm theo lời dạy của Bác “khoẻ để 
xây dựng tổ quốc” chi đoàn thường tổ chức 
các trận đấu giao hữu bóng chuyền giữa chi 
đoàn với học viên, chi đoàn với công đoàn 
nhằm nâng cao mối quan hệ giữa học viên 
với Nhà trường. Hoạt động văn nghệ được 
tiến hành sôi nổi, các đoàn viên đều nhiệt 
tình hưởng ứng tham gia một số tiết mục 
vào các ngày lễ lớn, các buổi liên hoan văn 
nghệ góp phần tích cực tạo ra bầu không 
khí vui tươi, lành mạnh trong nhà trường. 
Thứ tư, đối với công tác chăm lo phát 
triển Đảng 

Xác định Đoàn là đội hậu bị tin cậy 
của Đảng, là nguồn cung cấp và bổ sung 
cho Đảng những đảng viên trẻ, vì vậy 
những năm qua, chi đoàn luôn dành sự 
quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục lý 
tưởng cách mạng, bồi dưỡng, tạo nguồn, 
tham mưu và giới thiệu với tổ chức Đảng 
những đoàn viên ưu tú để các cấp bộ Đảng 
xem xét kết nạp Đảng. Năm 2009 có 2 đoàn 
viên được giới thiệu cảm tình Đảng, 01 
đoàn viên đã được kết nạp Đảng. Công tác 
phát triển Đảng viên trong chi đoàn luôn 
được chú trọng. 
Thứ năm, chi đoàn tham gia các công tác 
khác 

Ngoài các hoạt động trên, chi đoàn 
còn tham gia chăm sóc cây xanh trong nhà 
trường, vệ sinh nơi làm việc, khuôn viên 
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trường vào các chiều thứ 5 trong tuần. Kết 
hợp với Công đoàn tổ chức đưa đón các 
cháu là con em cán bộ viên chức trong 
trường đi tham quan vào các ngày lễ Trung 
thu và Quốc tế thiếu nhi mồng 1 tháng 6. 
          Với những kết quả nêu trên, 5 năm 
liền Chi đoàn trường chính trị Lê Duẩn 
được Đoàn Dân Chính Đảng tặng bằng 
khen công nhận chi đoàn vững mạnh (2005 
-2009). Để có những kết quả đó, trong quá 
trình hoạt động, chi đoàn được sự quan tâm 
sâu sát, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, 
Ban giám hiệu và Công đoàn Nhà trường, 
sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời của đoàn cấp 
trên đặc biệt là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ 
lẫn nhau giữa các đoàn viên chi đoàn 

Bên cạnh những thuận lợi đó, những 
năm qua chi đoàn trường gặp một số khó 
khăn như số lượng đoàn viên ít nên nhiều 
phong trào chưa thật sôi nổi, kinh phí hạn 
hẹp, nhiều đoàn viên chi đoàn phải đi học 
các lớp cao học, bồi dưỡng chính trị cao 
cấp nên khó khăn về hoạt động. 

Để làm tốt hơn công tác của mình và 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường 
trong thời gian tới, chi đoàn trường cần 
quyết tâm thực hiện một số nội dung: 
Một là, chi đoàn tiếp tục làm tốt hơn công 
tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn 
viên, nhất là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” trong chi đoàn một cách 
có hệ thống và chất lượng. 
Hai là, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, 
tổ chức nhiều phong trào hơn để đoàn viên 

có điều kiện rèn luyện, phấn đấu. Làm tốt 
chức năng này, tổ chức đoàn mới thực sự là 
tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, 
xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
Ba là, tăng cường vai trò chủ động tham 
mưu và thực hiện đúng quy trình bồi 
dưỡng, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú 
cho Đảng xem xét, kết nạp. Phát huy sáng 
kiến, tổ chức các cuộc đối thoại, gặp mặt, 
trao đổi giữa đoàn viên, tổ chức đoàn với 
Đảng uỷ, với Ban giám hiệu Nhà trường 
nhằm giúp cho tổ chức Đoàn tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc trong công tác phát 
triển đảng viên từ đoàn viên. 
Bốn là, phát huy tính năng động, tích cực, 
tính độc lập tương đối của Ban chấp hành 
cũng như các đoàn viên trong chi đoàn. 
Năm là, động viên, khuyến khích đoàn viên 
tham gia tích cực những hoạt động xã hội, 
đặc biệt giúp các vùng khó khăn trong tỉnh 
góp phần giải quyết những bức xúc của 
cuộc sống, thực hiện tốt phương châm “đâu 
cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. 
Với khẩu hiệu hành động tại Đại hội chi 
đoàn nhiệm kỳ 2009- 2011 “Tuổi trẻ trường 
chính trị Lê Duẩn thi đua lao động, sáng 
tạo, đi đầu trong việc dạy tốt, học tốt và rèn 
luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị của Nhà trường, xung kích, tình 
nguyện vì sự phát triển của quê hương đất 
nước” chi đoàn trường chính trị Lê Duẩn nỗ 
lực phấn đấu để đạt được những thành tích 
cao tiến tới kỉ niệm 65 năm thành lập 
Trường (10/9/1945 – 10/9/2010). 


