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Abstract: Improving the quality of training and fostering political theory for key staffs at basic level
in the new situation is a necessary requirement, consistent with the training program oriented to
develop the learners’ competencies, it is built on the basis of modern educational theories and the
development trend of educational practice in the 21st century. This article presents research results
on the status of training and forstering political theory for key staffs at basic level in the past time in
the Colleges of Political Officers in provinces and cities in the Mekong Delta region and proposes
some solutions to improve the quality of this activity.
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1. Mở đầu
Chủ nghĩa Mác - Lênin luôn coi trọng vị trí, vai trò của
lí luận đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, việc
giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng.
Trong tác phẩm “Làm gì”, V.I. Lênin đã nêu luận điểm rất
nổi tiếng “không có lí luận cách mạng thì cũng không thể
có phong trào cách mạng” [1; tr 30], “chỉ đảng nào được
một lí luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm
tròn vai trò chiến sĩ tiền phong” [1; tr 32]. Đảng Cộng sản
Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới,
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách
mạng và luôn vận dụng sáng tạo vào điều kiện lịch sử cụ
thể của Việt Nam. Điều đó đòi hỏi Đảng phải nắm vững
bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, thật sự coi trọng công tác lí luận, không ngừng
nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lí các cấp. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh từng chỉ rõ: tổ chức “Trường học lí luận cho cán
bộ là để nâng cao trình độ lí luận của Đảng ta đặng giải
quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình
thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công
tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ
đại của mình” [2; tr 492].
Hơn lúc nào hết, việc đổi mới phương pháp dạy học
(PPDH) nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi
dưỡng lí luận chính trị (LLCT) theo hướng phát triển
năng lực (PTNL) là rất quan trọng, cần thiết trong giai
đoạn hiện nay. Đảng ta một lần nữa xác định “Tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ PPDH theo hướng hiện đại; phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức,
kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt
một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học,
cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học
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tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, PTNL” [3]. Do
vậy, việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT
cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là nhiệm vụ quan trọng
của Đảng, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm,
đường lối của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng; hình
thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng
và phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng
vào thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong
thời kì mới. Tuy nhiên, thực trạng đào tạo, bồi dưỡng
LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở các trường chính
trị các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. Bài
viết này trình bày một số đánh giá về thực trạng công tác
đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở
ở các trường chính trị khu vực ĐBSCL và đề xuất một số
một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng lí luận
chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở các trường
chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Hiện nay, cả nước có 63 trường chính trị. Trong đó, khu
vực ĐBSCL có 13 trường, thuộc 13 tỉnh (Các tỉnh ĐBSCL
bao gồm: Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, An
Giang, Kiên Giang, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc
Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh). Trường chính trị là
đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh uỷ và uỷ ban nhân dân tỉnh,
đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban
thường vụ tỉnh uỷ. Nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo, bồi
dưỡng LLCT (các môn LLCT bao gồm: Triết học, Kinh tế
chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Tư tưởng Hồ Chí
Minh) cho các lớp cao cấp, trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng
LLCT gắn với nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị và
đoàn thể cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong toàn tỉnh. Chức
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năng trường chính trị là đào tạo cán bộ chủ chốt cấp cơ sở các
lớp LLCT (trung cấp và cao cấp). Đối với trình độ trung cấp
là đào tạo song song, vừa đào tạo trung cấp hành chính, vừa
đào tạo trung cấp LLCT; đối với trình độ cao cấp LLCT thì
nhà trường phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh tổ chức. Lớp sơ cấp và bồi dưỡng LLCT gắn với nghiệp
vụ công tác Đảng, công tác chính trị và đoàn thể cho đối
tượng là cán bộ, đảng viên trong tỉnh thuộc chức năng, nhiệm
vụ của trường chính trị; đối tượng là cán bộ, đảng viên trong
huyện và các chi, tổ hội, trưởng, phó khóm ấp thuộc chức
năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện,
thị, thành. Phương thức đào tạo chủ yếu là các lớp trung cấp
LLCT - Hành chính (bao gồm tập trung và không tập trung).
Với thời gian “Đào tạo toàn khoá học lớp trung cấp LLCT Hành chính là 06 tháng  22 ngày  8 tiết = 1056 tiết” [4].
Nói chung, hầu hết các trường chính trị đã phối hợp
có hiệu quả với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, với sở
nội vụ và các ban, ngành hữu quan khác, với cấp ủy các
địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước khẳng định vị trí quan
trọng có tính đặc thù của trường. Công tác đào tạo LLCT
cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở các trường chính trị tỉnh,
thành phố khu vực ĐBSCL đã có những chuyển biến tích
cực và thu được những kết quả quan trọng. Trong tổ chức
đào tạo của trường luôn bám sát nhiệm vụ, đối tượng;
tích cực, chủ động và tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi
dưỡng với quy mô, số lượng ngày càng lớn.
Theo thống kê “trong 06 tháng đầu năm 2018, các
trường chính trị khu vực ĐBSCL đã mở gần 500 lớp đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở với hơn 16 ngàn
lượt học viên” [5]. Chương trình, nội dung đào tạo, bồi
dưỡng có sự đổi mới về cơ cấu các khối kiến thức theo
hướng toàn diện, cơ bản, thiết thực; chú trọng rèn luyện
phẩm chất đạo đức và kiến thức, lí luận và thực tiễn; kiến
thức cơ bản và kĩ năng thực hành phù hợp với yêu cầu công
tác của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; quán triệt những quan
điểm cơ bản của Đảng trong công tác đào tạo và nền tảng
kiến thức,... Căn cứ vào nhiệm vụ, đối tượng đào tạo, bồi
dưỡng, các trường đã mở các lớp theo các loại chương trình:
Chương trình đào tạo cán bộ chủ chốt của Đảng, chính
quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (trung cấp LLCT; trung
cấp LLCT - hành chính); một số chương trình bồi dưỡng
theo chức danh, chương trình bồi dưỡng chuyên viên, cán
sự theo hướng thống nhất lí luận với thực tiễn trong LLCT
đòi hỏi học tập của cán bộ phải liên hệ lí luận với thực tiễn,
vận dụng lí luận với thực tiễn đời sống xã hội. Cùng với việc
đa dạng hóa các loại chương trình đào tạo, các trường đã kết
hợp tốt giữa hình thức đào tạo tập trung (không quy định về
độ tuổi) và tại chức cho đối tượng cán bộ nam từ dưới 40
tuổi trở lên, nữ từ 35 tuổi trở lên do Học viện chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh quy định, đã tạo điều kiện cho một số
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lượng lớn cán bộ đi học, góp phần nâng cao trình độ, năng
lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.
Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở sau đào tạo, hiện đã
và đang là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương,
cơ sở. Theo thống kê “13 trường chính trị khu vực ĐBSCL
có khoảng 760 người, trong đó trên 600 giảng viên. Việc
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên được coi trọng, các
trường đã gửi trên 100 lượt giảng viên đi đào tạo dài hạn
và gần 100 lượt cán bộ, giảng viên học các lớp đào tạo lại,
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 13 lượt
giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng PPDH tích cực; cử
gần 30 lượt giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy
giỏi toàn quốc trường chính trị do Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh tổ chức” [5].
Nhiều trường đã đổi mới phương pháp đào tạo, coi trọng
đối thoại giữa dạy và học; đề cao tự học, chú trọng các bài
tập tình huống, kĩ năng thực hành công việc. Từng bước đổi
mới PPDH, học tập, tích cực sử dụng và kết hợp linh hoạt
các phương pháp như thuyết trình, vấn đáp, xử lí tình huống,
seminar... đưa nội dung viết tiểu luận cuối khóa như một yêu
cầu bắt buộc của chương trình, qua đó rèn luyện cho học
viên kĩ năng viết, tổng kết, phân tích, đánh giá, đề xuất các
phương án giải quyết một vấn đề cụ thể của thực tiễn đặt ra
nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người
học. Giảng viên thường xuyên và định kì được tổ chức thao
giảng, dự giờ, thi giảng viên dạy giỏi. Trên cơ sở các quy
chế về chiêu sinh, học tập, kiểm tra, viết tiểu luận, quy chế
giảng viên... các trường chính trị đã cụ thể hoá để quản lí
chặt chẽ quá trình dạy và học. Việc tổ chức thi, kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập của học viên được đổi mới; nội
dung tổng hợp, không chỉ đòi hỏi học viên không chỉ nắm
chắc, hiểu sâu lí luận, mà còn biết liên hệ, vận dụng vào thực
tiễn công tác lãnh đạo, quản lí cấp cơ sở.
Dù đạt được nhiều kết quả tích cực và hoàn thành
nhiệm vụ được giao, công tác đào tạo vẫn còn một số hạn
chế, khó khăn nhất định:
- Nội dung, chương trình được đổi mới nhưng còn
chậm, chưa cập nhật, chưa có tính hệ thống và đồng bộ,
còn có sự chồng chéo đối tượng, nội dung đào tạo, bồi
dưỡng. Trong tổ chức, nội dung, chương trình, PPDH, quy
chế đào tạo, nhìn chung các trường chủ yếu tập trung mở
các lớp đào tạo, nhiều trường chưa quan tâm đúng mức
đến việc mở các lớp bồi dưỡng, trong đó cũng chưa tập
trung vào đối tượng chính là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ
chốt cấp cơ sở... Vì vậy, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở
chưa được trang bị kịp thời những kiến thức mới, những
kiến thức về kĩ năng lãnh đạo, quản lí gắn với từng chức
danh công tác. Vẫn còn nhiều giáo viên chưa đổi với
PPDH, còn nặng về thuyết trình, chưa thực sự phát huy
được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr 69-72

- Một số kinh nghiệm rút ra trong công tác đào tạo,
bồi dưỡng LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở: nơi nào
ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm tới
việc chỉ đạo công tác đổi mới nội dung, chương trình,
giáo trình phù hợp với từng đối tượng đào tạo; kịp thời
đưa cán bộ, giảng viên tập huấn cập nhật kiến thức mới,
bồi dưỡng chuyên môn, củng cố đội ngũ giảng viên đầu
đàn, có kinh nghiệm, có chuyên môn sâu, nghiệp vụ tốt
thì nơi đó chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ chủ
chốt cấp cơ sở được nâng cao. Việc thực hiện các biện
pháp quản lí chặt chẽ, tích cực các lớp đào tạo, bồi dưỡng
LLCT sẽ tránh được chồng chéo, trùng lập đối tượng
cũng nhằm góp phần không nhỏ đến việc nâng cao hiệu
quả, chất lượng dạy và học. Thường xuyên, luân phiên
phân công giảng viên đi về cơ sở thì trong giảng dạy sẽ
có dẫn chứng thực tiễn sinh động, thu hút học viên chú ý
lắng nghe và dễ hiểu bài hơn và yêu thích môn học hơn.
Giảng viên thường xuyên đổi mới PPDH, tăng cường
thảo luận, tổ chức cho học viên đi thực tế ở cơ sở thì sẽ
phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp của học viên.
2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi
dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở
các trường chính trị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
Hiện nay trước sự suy thoái về nhận thức lí luận, tư
tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên (coi
thường lí luận, ngại học lí luận, chạy theo bằng cấp, học
chiếu lệ,...) và yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp
cách mạng, Đảng ta đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường
công tác giáo dục LLCT, gắn liền với nhu cầu xã hội về
sự thống nhất, đồng thuận tư tưởng, ổn định chính trị, bảo
vệ và phát triển lí luận khoa học, cách mạng của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm,
đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban
Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ
trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH, các nghị quyết của
Đảng về công tác cán bộ, đặc biệt góp phần thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung
ương, khóa XII (Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày
30/10/2016) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng,
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái sự về chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển
hóa” trong nội bộ”) [3] hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ ở các trường chính trị phải đổi mới, nâng cao chất
lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp
nói chung, đặc biệt cấp cơ sở nói riêng.
Để đạt được yêu cầu nêu trên, thời gian tới đội ngũ
cán bộ quản lí và giảng viên các trường chính trị khu vực
ĐBSCL cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp:
Thứ nhất, bám sát chức năng, nhiệm vụ đội ngũ cán bộ
chủ chốt cấp cơ sở, về lí luận chính trị - hành chính; đường
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lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật
của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công
tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lí
nhà nước và một số lĩnh vực. Bảo đảm tập trung, thống nhất,
tinh giản đầu mối, tránh chồng chéo và khuynh hướng mở
lớp chạy theo thị trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp cơ sở.
Thứ hai, cải tiến các PPDH truyền thống nhằm khắc
phục mặt hạn chế, đồng thời phát huy mặt ưu điểm của
từng phương pháp PPDH truyền thống để đưa vào giảng
dạy, bồi dưỡng LLCT. Do đặc tính của các môn LLCT
nên khi tiến hành bài lên lớp giảng viên phải xác định
được mặt hoạt động nhận thức của các PPDH truyền
thống như các phương pháp thực hành “tích cực” hơn các
phương pháp trực quan; các phương pháp trực quan là
“tích cực” hơn các phương pháp dùng lời. Tùy theo từng
chủ đề, mà đặt ra các câu hỏi tình huống gắn với thực tiễn
hoặc chiếu một đoạn phim liên quan đến chủ đề học rồi
phát vấn. Chẳng hạn, khi giảng dạy về “nguyên lí về mối
liên hệ phổ biến”, có thể chiếu một đoạn phim về những
hành động của con người dẫn đến biến đổi khí hậu, ô
nhiễm môi trường, ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống.
Từ đó, giảng viên có thể đặt ra các câu hỏi, vấn đề để yêu
cầu học viên trả lời, chỉ ra các mối liên hệ quy định, ảnh
hưởng, ràng buộc lẫn nhau giữa con người, môi trường,
trách nhiệm của học viên trong vấn đề phải bảo vệ môi
trường. Bên cạnh đó, lấy ví dụ chỉ rõ cho học viên sai lầm
của những quan điểm đối lập, cần phải tránh trong quá
trình vận dụng. Sau đó khái quát, hệ thống hóa kiến thức
theo phương pháp mô hình, nhấn mạnh nội dung trọng
tâm, trọng điểm của chủ đề.
Thứ ba, kết hợp đa dạng các PPDH để phát huy tính
tích cực nhận thức hình thành năng lực cho học viên.
Không có một PPDH nào là vạn năng, phù hợp với mục
tiêu và nội dung dạy học. Mỗi phương pháp và nội dung
dạy học đều có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng
riêng. Do vậy, việc phối hợp đa dạng các phương pháp và
hình thức dạy học trong quá trình dạy học là cần thiết, chịu
khó rèn luyện và tích cực học hỏi nắm vững ưu, nhược
điểm của từng PPDH để năng động, linh hoạt áp dụng
nhiều PPDH truyền thống vào trong giảng dạy để phát huy
những ưu điểm của các phương pháp đó, đồng thời khắc
phục những nhược điểm của các PPDH đó. Một lưu ý nữa
là, việc giảng viên cần tăng cường tổ chức cho người học
tương tác, đối thoại với nhau, với giảng viên… sẽ giúp việc
tiếp nhận nội dung của học viên dễ dàng hơn.
Thứ tư, tăng cường khai thác, sử dụng công nghệ thông
tin, truyền thông trong quá trình dạy học. Giảng viên khi
soạn bài bằng máy chiếu projector phải nhận thức sâu sắc,
có khả năng khái quát cao, chính xác các tri thức để tạo
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nên các slide và phải sử dụng thành thạo máy vi tính, nhất
là chương trình PowerPoint. Khi sử dụng máy chiếu
projector, giảng viên phải linh hoạt, đổi mới tư duy và tác
phong làm việc theo hướng hiện đại và cập nhật hơn.
Trong sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại không nên lạm
dụng, thái quá mà lồng ghép các PPDH khác nhau, tránh
tình trạng trước khi có phương tiện thì đọc bài giảng
“không công khai” còn nay là đọc bài giảng “công khai”
trên máy. Đối tượng giảng dạy của các lớp LLCT rất đa
dạng vì được chiêu sinh từ các sở, ban, ngành tỉnh đến cơ
sở, có học viên hệ tập trung và hệ tại chức. Do đó, giảng
viên phải nắm được đối tượng học viên để chủ động phối
hợp các PPDH và sử dụng thiết bị dạy học phù hợp nhằm
rèn luyện, PTNL tư duy và hành động độc lập, sáng tạo
cho học viên. Quá trình đổi mới PPDH đáp ứng yêu cầu
chuẩn hóa, hiện đại hóa trong đào tạo, bồi dưỡng học viên
gắn liền với chủ trương tin học hóa nhà trường.
Thứ năm, tăng cường quản lí các khâu tự học, tự nghiên
cứu, phát huy tính độc lập, sáng tạo của người học. Tăng
cường thảo luận, liên hệ, vận dụng kiến thức đã học vào giải
quyết các tình huống trong lãnh đạo, quản lí ở cơ sở. Tổ
chức cho học viên đi thực tế ở cơ sở. Đổi mới viết tiểu luận
cuối khoá, đề tài đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực dưới
dạng đề án công tác, tổng kết kinh nghiệm hoặc xử lí tình
huống. Đánh giá kết quả viết tiểu luận, có thể mời cấp uỷ,
chính quyền cơ sở tham gia đánh giá. Làm tốt công tác quản
lí các khâu trong quá trình đào tạo: Lên lớp, nghe giảng,
nghiên cứu cá nhân, thảo luận, kiểm tra, thi, viết tiểu luận.
Có biện pháp cụ thể để quản lí tốt các lớp tại chức. Tăng
cường phối hợp giữa trường chính trị với cấp uỷ, chính
quyền địa phương trong quá trình học tập; định kì thông báo
kết quả học tập và bàn giao học viên về địa phương khi kết
thúc khoá học. Kết quả học tập, rèn luyện của học viên phải
được xem như là một trong những căn cứ quan trọng cho
việc bố trí, sắp xếp vào vị trí công tác sau này.
Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cho
trường chính trị, bảo đảm có số dư để đưa giảng viên đi đào
tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Định
kì luân chuyển giảng viên đi thực tế cơ sở; có chính sách
phù hợp nhằm thu hút cán bộ có kinh nghiệm và sinh viên
tốt nghiệp loại khá trở lên về trường công tác; thực hiện chế
độ giảng viên kiêm chức; xây dựng đội ngũ giảng viên đầu
đàn. Trên cơ sở chính sách chung, cần có văn bản quy định
chế độ, chính sách phù hợp, thống nhất cho hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị cấp tỉnh. Tăng cường
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hoá các
trang thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường.
3. Kết luận
Để nâng cao hơn nữa cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
LLCT đối với cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đòi hỏi cấp ủy đảng,
chính quyền, đoàn thể các cấp phải có sự quyết tâm, không
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ngừng nâng cao nhận thức về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán
bộ những nguyên lí cơ bản của lí luận Mác - Lênin cho cán
bộ. Cần đổi mới nội dung và phương thức giáo dục lí luận;
kết hợp phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác giáo
dục lí luận với việc nâng cao ý thức tự học tập, bồi dưỡng của
cán bộ cấp cơ sở; kết hợp giáo dục lí luận Mác - Lênin với
việc thực hiện công tác cán bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo và sự giúp đỡ của cấp ủy, uỷ ban đối với cấp ủy cùng cấp
trong thực hiện công tác giáo dục LLCT cho đội ngũ cán bộ
chủ chốt cấp cơ sở ở các trường chính trị tỉnh, thành phố khu
vực ĐBSCL.
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