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* Học viên lớpTCLLCT khóa XI   

 
 M·I M·I KH¤NG QU£N MéT M¸I TR¦êNG 

                                    
 

                    Lương Đức Công *             
rường Chính trị Lê Duẩn- 
trung tâm đào tạo cán bộ của 
tỉnh Quảng Trị - đã đào tạo ra 

nhiều thế hệ cán bộ có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, nắm vững lý luận chính trị, quản 
lí nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế- xã 
hội-quốc phòng-an ninh, dân vận và xây 
dựng Đảng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao 
về chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 
   Thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ nhất là 
cán bộ ở xã, phường, thị trấn sau khi được 
đào tạo đã có những bước phát triển cả về 
nhận thức cũng như năng lực hoạt động 
thực tiễn. Cụ thể là nhận thức sâu sắc, đầy 
đủ và có hệ thống hơn về chủ nghĩa Mác-Lê 
nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có tư duy sáng 
tạo trong quản lí điều hành cả về công tác 
Đảng, quản lí Nhà nước, Mặt trận và các 
đoàn thể.  Nhiều cán bộ sau khi được đào 
tạo đã có những bước trưởng thành vượt 

bậc và đã được đề bạt, bố trí ở cương vị 
lãnh đạo cao hơn. Điều đó càng khẳng định 
tầm quan trọng đặc biệt của công tác đào 
tạo,  bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ 
ở cơ sở cũng như cán bộ, đảng viên nói 
chung và ghi nhận công lao của quý thầy, 
cô giáo trường chính trị Lê Duẩn đang ngày 
đêm không ngừng nỗ lực, đem sức lực, trí 
tuệ để giảng dạy, giúp đỡ và đào tạo ra các 

thế hệ cán bộ góp phần xây dựng đội ngũ 
cán bộ của tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. 
      Đất nước ta đang trên con đường đổi 
mới, hội nhập và phát triển. Toàn Đảng, 
toàn dân ta đang tích cực hưởng ứng cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiệm vụ cách 
mạng trong giai đoạn mới đang đòi hỏi phải 
xây dựng một đội ngũ cán bộ có phẩm chất 
năng lực, được đào tạo một cách chính quy 
có hệ thống và thông qua hoạt động thực 
tiễn mới đủ bản lĩnh chính trị để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Thực tế cho thấy 
sau khi được đào tạo, nhận thức của cán bộ 
nhất là cán bộ cơ sở đã có những bước 
chuyển biến tích cực, thể hiện ở việc người 
cán bộ thường xuyên tích cực học tập, trau 
dồi đạo đức, nâng cao ý thức tổ chức kỷ 
luật và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên đã có ý 
thức hơn trong việc giữ gìn tu dưỡng đạo 
đức, lối sống và có mối quan hệ mật thiết 
với nhân dân. Nhiều  phong trào thực hành 
tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu, 
xây dựng nội quy, quy chế, lề lối tác phong 
làm việc đã được phát động và đem lại hiệu 
quả thiết thực, nhất là trong công tác cải 
cách hành chính. Công tác xây dựng Đảng 
thường xuyên được các cấp uỷ quan tâm 
quán triệt nhằm không ngừng nâng cao 
năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng góp phần xây 
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dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn 
minh.  
  Người cán bộ đóng vai trò là "gốc của mọi 
công việc" nên những chuyển biến thật sự 
về chất của đội ngũ cán bộ sau khi được 
đào tạo đã tạo ra sức lan tỏa to lớn trên tất 
cả các mặt của đời sống xã hội. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn được đẩy mạnh; cơ cấu kinh tế đang 
được chuyển dịch theo hướng tích cực; các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật đã và đang được 
ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; hộ 
đói không còn, hộ nghèo giảm xuống đáng 
kể, hộ giàu, hộ khá tăng nhanh nhất là ở 
nông thôn và miền núi. Quy chế dân chủ ở 
cơ sở được tổ chức thực hiện nghiêm túc, 
với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”nên đã tạo được động 
lực đảm bảo thực hiện thắng lợi các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước.       

Là một cán bộ cơ sở được học tập và 
rèn luyện từ mái trường vinh dự được mang 
tên Tổng bí thư Lê Duẩn kính mến và hôm 
nay trở về hoạt động thực tiễn, tôi luôn ý 
thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của 
công tác đào tạo đối với người cán bộ. 
Thông qua đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ nhất là cán bộ cơ sở được quý thầy, cô 
truyền thụ cho những kiến thức cập nhật 
những thông tin, kinh nghiệm, phương pháp 
lãnh đạo quản lí một cách có hệ thống. Nhờ 
đó người cán bộ cơ sở rèn luyện được một 
kỹ năng, phương pháp luận cần thiết và 
đem những kiến thức đã được học cùng với 
kinh nghiệm  thực tiễn công tác,  phát huy 
hết năng lực, trí tuệ của mình nhằm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực tiễn 
cho thấy đội ngũ cán bộ sau khi được đào 

tạo tại trường chính trị Lê Duẩn đã có 
những chuyển biến rõ rệt về phẩm chất, 
năng lực, chủ động trong công tác, đổi mới 
kĩ năng lãnh đạo quản lý, giải quyết những 
tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở một cách 
nhanh nhạy, khoa học hơn. Đồng thời họ 
cũng khắc phục được những biểu hiện phai 
nhạt lí tưởng, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ 
hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân trung bình 
chủ nghĩa, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách 
nhiễu nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết 
vững mạnh, thống nhất cao trong cấp ủy, 
tạo ra sự đồng thuận giữa Đảng với dân, 
hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương.    
    Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập 
trường Chính trị Lê Duẩn, từ tấm lòng biết 
ơn sâu sắc và kính trọng của mình tôi xin 
kính chúc tập thể Ban giám hiệu, các Khoa, 
Phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên đã 
và đang công tác tại trường lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc. Kính chúc Nhà trường 
không ngừng phấn đấu, trưởng thành, đoàn 
kết, trí tuệ, đổi mới, phát huy truyền thống 
65 năm qua tiếp tục đạt được nhiều thành 
tích mới trong công tác đào tạo cán bộ "vừa 
hồng vừa chuyên" để họ có nhiều cơ hội 
phát huy tài năng, trí tuệ và cống hiến nhiều 
hơn nữa để xây dựng quê hương Quảng Trị 
ngày càng giàu đẹp, văn minh trong tiến 
trình đổi mới và hội nhập. 


