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 Kính thưa: 

Theo thông báo số 181-TB/TW của Ban Bí thư, ngày 3 tháng 9 năm 2008 về 
ñổi mới và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của trường chính trị cấp tỉnh và trung 
tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Có ñoạn ñánh giá: “ðối với trường chính trị 
cấp tỉnh: Chương trình, nội dung ñào tạo, bồi dưỡng tuy ñã ñược ñổi mới, bổ sung 
quan trọng, song còn chậm và thiếu ñồng bộ. Cơ cấu nội dung, thời lượng các môn 
học chưa thật hợp lý, còn thiếu nhiều kiến thức về kỹ năng lãnh ñạo, quản lý ñáp 
ứng yêu cầu công tác thực tiễn ñối với cán bộ ở cơ sở. Hệ thống chương trình ñào 
tạo, bồi dưỡng chưa thống nhất, một số chương trình còn chồng chéo về nội dung”. 
Và cũng trong Thông báo 181-TB/TW của  Ban Bí thư ñã chỉ ra giải pháp chủ yếu 
“Về chương trình, nội dung ñào tạo, bồi dưỡng: ðối với trường chính trị cấp tỉnh, 
xây dựng hệ thống chương trình ñào tạo, bồi dưỡng thống nhất, thực hiện “ñào tạo 
cơ bản" và "bồi dưỡng theo chức danh" cho cán bộ lãnh ñạo, quản lý cấp cơ sở bảo 
ñảm tính cơ bản, thiết thực. Hệ thống chương trình bao gồm: ñào tạo cơ bản; bồi 
dưỡng chức danh; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác ðảng, chính quyền, ñoàn 
thể; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà 
nước ñể thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức,... Thống nhất chương trình 
trung cấp lý luận chính trị và trung cấp hành chính thành chương trình trung cấp lý 
luận chính trị - hành chính. ðối với cán bộ lãnh ñạo, quản lý cấp cơ sở ñược học 
chương trình ñào tạo cơ bản, nếu có sự luân chuyển vị trí, chức danh công tác thì 
ñược học bổ sung chương trình bồi dưỡng theo chức danh và chương trình bồi 
dưỡng nghiệp vụ liên quan khác”. 



Thực hiện ý kiến của Ban Bí thư, ngày 29 tháng 7 năm 2009, Giám ñốc Học 
viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ñã ký Quyết ñịnh số 1845/Qð-
HVCT-HCQG ban hành Chương trình ñào tạo cán bộ lãnh ñạo, quản lý của ðảng, 
chính quyền, ñoàn thể nhân dân cấp cơ sở (hệ Trung cấp Lý luận chính trị - Hành 
chính). 

Chương trình gồm 7 phần:  

I. Những vấn ñề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

II. Những vấn ñề cơ bản về ðảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

III. Khoa học hành chính. 

IV. Một số nội dung cơ bản trong quan ñiểm, ñường lối, chính sách của 
ðảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, ñối ngoại. 

V. Quốc phòng - An ninh. 

VI. Kỹ năng lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ công tác ðảng, ñoàn thể. 

VII. Tình hình, nhi ệm vụ của ñịa phương, nghiên cứu thực tế, viết thảo 
luận. 

 Tổng số: 123 bài, 1760 tiết 

Kính thưa các ñồng chí! 

Từ năm học 2009-2010, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre thực hiện Quyết ñịnh 
số 1845/Qð-HVCT-HCQG của Giám ñốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc 
gia Hồ Chí Minh cho các lớp hệ tập trung, hệ tại chức và ñối tượng người học cũng 
rất ña dạng từ nhiều vị trí công tác cấp xã, ngành huyện và ngành tỉnh.  

Trong quá trình giảng dạy và học tập “Chương trình ñào tạo cán bộ lãnh ñạo, 
quản lý của ðảng, chính quyền, ñoàn thể nhân dân cấp cơ sở” hệ Trung cấp lý luận 
Chính trị - Hành chính ñã ñạt ñược nhiều kết quả theo tinh thần chỉ ñạo của Ban Bí 
thư tại thông báo số 181-TB/TW, ngày 3 tháng 9 năm 2008. Tuy nhiên, từ thực tiễn 
giảng dạy và học tập chương trình nầy cũng còn bộc lộ ở một  số mặt hạn chế nhất 



ñịnh như: Thời gian lên lớp không ñủ ñể làm rõ nội dung; một số nội dung trùng 
lắp; thông tin lạc hậu; khó tiếp cận thực tiễn,…làm ảnh hưởng ñến hiệu quả công 
tác ñào tạo của Trường Chính trị. 

Hôm nay, chúng ta tổ chức buổi tọa ñàm nhằm có cơ sở khoa học chỉ ra cụ 
thể những vấn ñề cần sửa ñổi, bổ sung hoàn chỉnh: 

- Thứ nhất, trong ñiều kiện của chúng ta có thể tự ñiều chỉnh, khắc phục 
những hạn chế ñể thực hiện chương trình ñạt hiệu quả hơn. 

- Thứ hai, kiến nghị cụ thể với Giám ñốc Học viện Chính trị - Hành chính 
Quốc gia Hồ Chí Minh ñể ñiều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh, thực hiện tốt mục tiêu 
Ban Bí thư ñã ñề ra: “ðổi mới và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của trường chính 
trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nhằm từng bước nâng cao 
chất lượng, hiệu quả ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ñảng viên, trước hết là ñội ngũ cán 
bộ lãnh ñạo, quản lý cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình ñộ, năng 
lực lãnh ñạo, quản lý và kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
mà ðảng và nhân dân giao phó ở ñịa phương, cơ sở”. 

Chúc sức khỏe các ñồng chí! Chúc buổi tọa ñàm thành công tốt ñẹp./. 

 


