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MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC 

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 
CHO CÁN BỘ HAI TỈNH SALAVAN VÀ SAVANNAKHET, 
NƯỚC CHDCND LÀO Ở  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
     ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm 

                                                                       Phó Trưởng Phòng Đào tạo 
 

hực hiện Thông báo số 
97/BTCTW ngày 16/5/2007 
của Ban Tổ chức Trung ương 

Đảng về công tác đào tạo cán bộ chính trị 
giúp CHDCND Lào và Thông báo số 335-
TB/TU ngày 26/6/2007 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ Quảng Trị về tổ chức đào tạo cán 
bộ chính trị cho hai tỉnh Salavan và 
Savannakhet, nước CHDCND Lào; Thường 
vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị giao cho Trường 
Chính trị Lê Duẩn chủ trì cùng với Trường 
Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Ban Tổ chức 
Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan nghiên 
cứu, khảo sát, xây dựng đề án đào tạo đến 
năm 2010 và những năm tiếp theo cho cán 
bộ của hai tỉnh bạn. 

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của 
Trung ương và tỉnh, từ năm 2008 đến nay, 
được sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm 
của các cơ quan liên quan, Trường Chính trị 
Lê Duẩn đã tổ chức 06 khóa đào tạo lý luận 
chính trị cho 235 cán bộ của hai tỉnh Bạn 
theo các chương trình đào tạo Trung cấp lý 
luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị - 
hành chính của Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh.  
     Từ thực tế công tác đào tạo lý luận chính 
trị (LLCT) cho cán bộ 02 tỉnh Salavan và 
Savannakhet trong những năm qua, chúng 
ta nhận thấy hầu hết cán bộ được đào tạo 
qua 06 khóa là đảng viên Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào, nhiều đồng chí là huyện ủy 
viên, phần đông tuổi đời còn rất trẻ, đang  
giữ các chức vụ khác nhau ở huyện, tỉnh, có 
quy hoạch vào vị trí cao hơn. Đây là nguồn 
cán bộ tương lai của bạn Lào, được đào tạo 
lý luận chính trị rất cơ bản ở Việt Nam. Qua 
nghiên cứu khảo sát sau đào tạo của Trường 
năm 2015 tại hai tỉnh Bạn, có nhiều đồng 
chí được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ 
cao hơn. Trong quá trình công tác, những 
cán bộ này đã góp phần quan trọng thúc đẩy 
đường lối chính trị theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, hiểu biết sâu sắc đường lối chính 
trị của Việt Nam để vận dụng có kết quả 
vào thực tiễn đất nước. 

Kết quả đào tạo qua 06 khóa (xem 
bảng sau) cho thấy cán bộ được đào tạo với 
số lượng khá đông, công tác ở các lĩnh vực 
khác nhau, địa bàn công tác trải rộng ở các 
vùng, khu, huyện, tỉnh của hai tỉnh bạn; 
được đào tạo tiếng Việt cơ bản, một số học 
viên thông thạo tiếng Việt là điều kiện 
thuận lợi cho Quảng Trị trong giao tiếp, 
quan hệ, nắm bắt thông tin trên tất cả các 
lĩnh vực, phục vụ tích cực và có hiệu quả 
trong mối quan hệ toàn diện, giữ vững ổn 
định chính trị. 

 Cùng với các mối quan hệ khác, công 
tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ 2 
tỉnh bạn thể hiện tình cảm sâu nặng, gắn bó 
trong quá khứ, hiện tại và tương lai giữa 

T 
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Quảng Trị với Savannakhẹt, Quảng Trị với 
Salavan, góp phần tích cực xây dựng, vun 
đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Quảng Trị 
với các tỉnh giáp biên và giữa Việt Nam - 
Lào. 

Cũng từ các khóa đào tạo cán bộ cho 
hai tỉnh Bạn mà cán bộ, giảng viên, học 
viên các lớp và nhân dân trong khu vực có 
điều kiện giao tiếp, tìm hiểu về nền văn 
hóa, về phát triển kinh tế - xã hội của các 
bộ tộc Lào; là điều kiện quan trọng để 
nghiên cứu về nước Bạn và đặt quan hệ hợp 
tác trên một số lĩnh vực cần thiết, góp phần 
quan trọng khai thác lợi thế Hành lang kinh 
tế Đông - Tây. Về phía học viên Lào, ngoài 
việc học tập tiếp thu lý luận, thông qua các 
hoạt động ngoại khoá, tham quan thực tế 
học viên có điều kiện nắm bắt và am hiểu 
hơn về văn hóa, sinh hoạt và các hoạt động 
khác của cộng đồng dân cư Quảng Trị, Việt 
Nam. 

Tuy nhiên, từ thực tế tổ chức 06 khóa 
học, việc hợp tác đào tạo gữa Trường Chính 
trị Lê Duẩn với hai tỉnh bạn vẫn còn những 
hạn chế nhất định: 

Khâu tuyển sinh được thực hiện thông 
qua các ban tổ chức của hai bên, chủ yếu là 
tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ tỉnh Bạn gửi 
sang. Tuy có tiêu chuẩn tuyển sinh cụ thể  
nhưng thực tế nặng về tính chính trị mà 
trình độ học vấn chưa được điều tra kỹ nên 
khó xác định được trình độ đầu vào của học 
viên. Thực tế ở cả 06 khóa học cho thấy 
trình độ học viên có sự chênh lệch khá lớn 
nên việc tiếp thu kiến thức thể hiện qua kết 
quả học tập từng môn và toàn khóa học 
không đồng đều. 
       Trong tổ chức thực hiện chương trình 
trung cấp LLCT-HC, Nhà trường chưa 
được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Học viện 

về nội dung cho phù hợp với đối tượng học 
là học viên Lào nên còn lúng túng khi vận 
dụng vào giảng dạy. Thời gian học tiếng 
Việt còn ít, nhiều học viên chưa nói, viết 
được làm hạn chế việc giao tiếp và đánh giá 
học viên khi đang học và về lâu dài chưa 
đáp ứng mục đích, yêu cầu của chương 
trình đào tạo. 
      Từ những ghi nhận các hoạt động cơ 
bản của quá trình đào tạo nói trên, để nâng 
cao chất lượng ở các lớp tiếp theo, Nhà 
trường và các cơ quan phối hợp liên quan 
cần lưu ý một số giải pháp sau: 

Một là, tuân thủ nghiêm túc quan 
điểm, chủ trương của Trung ương Đảng và 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chiến lược hợp 
tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ 
chính trị nước bạn Lào, tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả đề án đào tạo trong những năm 
tới, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo kịp thời 
các vấn đề  phát sinh trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ. 

Hai là, coi trọng và tăng cường quan 
hệ phối hợp giữa các cơ quan liên quan, có 
sự phân công, phân nhiệm rạch ròi giữa các 
cơ quan trước, trong và sau quá trình đào 
tạo theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Ba là, phát huy những kết quả đạt 
được, khắc phục những hạn chế trong 
chuyên môn, linh hoạt trong xử lý nội dung 
chương trình và phương pháp giảng dạy 
cho phù hợp nhưng phải bảo đảm nguyên 
tắc của nội dung chương trình và mục tiêu, 
yêu cầu đào tạo. 

Bốn là, tiếp tục quan tâm tìm hiểu các 
nét đặc thù về văn hoá, nếp sống, sinh hoạt 
của học viên để có quan hệ ứng xử phù hợp 
và kịp thời về cả tinh thần lẫn vật chất, tạo 
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ấn tượng đẹp cho học viên Bạn trong quá 
trình học tập và sinh hoạt tại Trường. 

Những thành tích đạt được qua 06 
khoá hợp tác đào tạo cán bộ giữa Quảng Trị 
và hai tỉnh Savanakhet và Salavan có ý 
nghĩa to lớn, trong điều kiện Quảng Trị là 
một tỉnh nghèo, kinh tế còn nhiều khó khăn 
nhưng là tỉnh đi tiên phong trong việc tổ 
chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung 
ương Đảng và Học viện về hợp tác đào tạo 
cán bộ chính trị cho nước bạn Lào.  

Với những kết quả đạt được, Trường 
Chính trị Lê Duẩn đã được Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ Quảng Trị và hai tỉnh Bạn tặng 
Bằng khen về thành tích đào tạo lý luận 
chính trị cho nước bạn Lào, được Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá 
cao về những cố gắng trong thực hiện 
nhiệm vụ, được lãnh đạo hai tỉnh Bạn vui 
mừng và tin tưởng về nhiệm vụ hợp tác đào 
tạo trong tương lai. Ngoài ý nghĩa về hợp 
tác đào tạo, kết quả nói trên còn mang ý 
nghĩa to lớn về tinh thần đoàn kết, hợp tác 
toàn diện, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy 
quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, 
an ninh, quốc phòng giữa các tỉnh giáp biên 
mà hai Đảng, hai Nhà nước tin tưởng giao 
phó, tiếp tục vun đắp mối quan hệ vĩ đại, 
tình đoàn kết đặc biệt của hai đảng, hai nhà 
nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào 
mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./. 

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ HỌC VIÊN VÀ  KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 

 
Độ tuổi Chức vụ Kết quả tốt nghiệp 

Khóa TS Nữ ĐV 

Dưới 
30 

Trên 
30 

GĐ, 
PGĐ 

sở 

Trưởng
phó 

phòng 
cấp 
tỉnh 

Trưởng 
phó 

phòng 
cấp 

huyện 

Chức 
vụ 

khác 

Xuất 
sắc 

Giỏi khá Trung 
bình 

Khen 
thưởng 

I. 
2008-
2009 

30 3 26 5 25 0 2 6 22 0 
3 

10% 
27 

90% 
 

3 
10% 

II. 
2010-
2011 

30 4 30 0 30 1 4 13 12 
1 

3,3% 
15 

50% 
14 

46,7% 
 

4 
13,3
% 

III 
2013  

 
40 4 40 5 35  12 26 2  

17 
42,5
% 

22 
55% 

     1 
2,5% 

4 
10% 

IV 
2014 

45 5 45 8 37  09 09 27 
2 

4,3% 

18 
41.3
% 

22 
48% 

    3 
 6,4% 
 

5 
11% 

V 
2015 

45 6 45 16 29  22 23  
1 

2,3% 
26 

57% 
18 

38,7% 
 

5 
11% 

VI 
2016 

45 10 45 6 39  22 23             

Cộng 235 32 231 40 195 1 71 100 63      

 
Nguồn: Phòng Đào tạo Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị (2016) 


