38

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN NHAÂN LÖÏC, SOÁ 5(15)-2009

PHAÏM NGOÏC MINH

N

gaøy 12/5/1999 , Boä Chính Trò ban haønh
quy ñònh 54 (54/QÑ/TW)”Veà cheá ñoä
hoïc taäp lyù luaän chính trò trong Ñaûng”.
Theo quy ñònh naøy thì moïi caùn boä, ñaûng vieân
cuûa ñaûng ñeàu phaûi hoïc lyù luaän chính trò. Vieäc
ban haønh Quy ñònh 54 laø raát caàn thieát vì moät boä
phaän khoâng nhoû caùn boäâ, ñaûng vieân cuûa ñaûng,
cuøng vôùi suy thoaùi veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, loái
soáng laø suy thoaùi veà phaåm chaát chính trò. Moät
trong nhöõng nguyeân nhaân quan troïng cuûa söï suy
thoaùi veà phaåm chaát chính trò laø do caùn boä, ñaûng
vieân löôøi hoïc taäp, nghieân cöùu lyù luaän chính trò.
Möôøi naêm qua, vôùi söï ra ñôøi cuûa quy ñònh 54,
phong traøo hoïc taäp, nghieân cöùu lyù luaän chính trò
trong caùn boä ñaûng vieân coù böôùc phaùt trieån môùi.
Moät phaàn do tính töï giaùc cuûa caùn boä, ñaûng vieân
ñöôïc naâng leân; hôn nöõa vôùi quy ñònh 54, vieäc
hoïc taäp, nghieân cöùu lyù luaän chính trò trôû thaønh
yeâu caàu baét buoäc ñoái vôùi moïi caùn boä, ñaûng vieân
cuûa ñaûng. Tuy nhieân, trong quaù trình thöïc hieän
Quy ñònh 54 vaø Höôùng daãn 09 cuûa Ban Tö töôûng
Vaên hoaù Trung öông ngaøy 17/3/2004 veà thöïc
hieän Quyeát ñònh 54 coù nhieàu vaán ñeà baát caäp naûy
sinh maø cho ñeán nay vaãn chöa ñöôïc giaûi quyeát
moät caùch caên cô.
Thöù nhaát: Theo Höôùng daãn soá 09 cuûa Ban Tö
töôûng Vaên hoaù Trung öông (Nay laø Ban Tuyeân
giaùo Trung öông) ngaøy 17/3/2004 seõ coù 2 chöông
(*) TS. Phoù Hieäu tröôûng Tröôøng Caùn boä thaønh phoá
Hoà Chí Minh
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trình Trung caáp lyù luaän chính trò. Moät chöông
trình duøng cho ñaøo taïo caùn boä laõnh ñaïo chuû choát
cô sô û(phöôøng - xaõ - thò traán vaø töông ñöông).
Chöông trình naøy ñaõ ñöôïc Hoïc vieän Chính Trò Haønh chính Quoác gia Hoà Chí Minh ban haønh töø
2002 vôùi toång thôøi gian 1800 tieát hoïc. Ngoaøi ra,
seõ coù moät chöông trình Trung caáp lyù luaän chính
trò duøng cho ñoâng ñaûo caùn boä ñaûng vieân coù nhu
caàu vaø theo quy ñònh phaûi hoïc Trung caáp lyù luaän
chính trò. Theo Höôùng daãn 09 thì ñoái töôïng hoïc
chöông trình mang tính phoå caäp naøy seõ ñöôïc caáp
Giaáy chöùng nhaän. Tuy nhieân cho ñeán nay, sau
10 naêm ra ñôøi quy ñònh 54, chöông trình Trung
caáp lyù luaän chính trò phoå caäp naøy vaãn chöa ñöôïc
soaïn thaûo vaø ban haønh. Trong tình hình ñoù, caùc
tröôøng Chính trò tænh, thaønh phoá caû nöôùc phaûi laáy
chöông trình Trung caáp chính trò duøng cho ñaøo
taïo caùn boä laõnh ñaïo chuû choát cô sôû (coù caét xeùn
ñi) ñeå giaûng daïy cho taát caû caùc ñoái töôïng coù nhu
caàu vaø theo quy ñònh phaûi coù baèng trung caáp lyù
luaän chính trò. Töø ñoù daãn tôùi tình traïng chöông
trình khoâng saùt vôùi ñoái töôïng, caû ngöôøi daïy vaø
ngöôøi hoïc ñeàu thaáy roõ ñieàu naøy nhöng vaãn baét
buoäc phaûi laøm.
Thöù hai: Ngaøy 9/1/2004, Ban Toå chöùc Trung
öông cuøng ban Tö töôûng Vaên hoaù Trung öông
ban haønh quy ñònh soá 12 ( QÑ/TC-TTVH) “ Veà
vieäc xaùc ñònh trình ñoä lyù luaän chính trò” khi thöïc
hieän Quyeát ñònh 54. Trong quy ñònh 12 coù neâu:
“Nhöõng ngöôøi ñaõ toát nghieäp caùc hoïc vieän, tröôøng
ñaïi hoïc, cao ñaúng cuûa caùc tröôøng thuoäc chuyeân
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ngaønh Kinh teá - Quaûn trò, kinh doanh; Khoa hoïc
xaõ hoäi vaø Nhaân vaên ôû trong nöôùc” thì ñöôïc coâng
nhaän ñaõ coù trình ñoä töông ñöông vôùi chöông trình
trung caáp lyù luaän theo Quy ñònh 54. Quy ñònh
naøy khoâng coù höôùng ñaãn cuï theå, chi tieát neân
gaây ra raéc roái cho cô sôû. Coù nôi thì thöïc hieän, coù
nôi thì khoâng vaø nhöõng nôi thöïc hieän thì cuõng
moãi nôi moãi khaùc.
Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy, Ngaøy 16/9/2009
vöøa qua, Ban Chaáp haønh Trung öông ñaõ ban haønh
Quy ñònh môùi soá 256-/QÑ/TW quy ñònh “ veà vieäc
xaùc ñònh trình ñoä lyù luaän chính trò ñoái vôùi caùn boä,
ñaûng vieân ñaõ hoïc lyù luaän chính trò ôû caùc cô sôû
ñaøo taïo ngoaøi heä thoáng tröôøng chính trò cuûa ñaûng
hoaëc ñaõ hoïc ñaïi hoïc chính trò chuyeân ngaønh vaø
sau ñaïi hoïc taïi Hoïc vieän Chính trò – Haønh chính
quoác gia Hoà Chí Minh” do ñoàng chí Tröông Taán
Sang kyù. Quy ñònh naøy thay cho Quy ñònh 12
cuûa ban Toå chöùc vaø ban Tö töôûng Vaên hoaù trung
öông naêm 2004. Tuy nhieân khi ñi vaøo thöïc hieän
quy ñònh môùi naøy laïi xuaát hieän nhöõng khoù khaên
môùi cho cô sôû, cuï theå laø:
Veà nguyeân taéc xaùc ñònh trong quy ñònh neâu:
“Laáy noäi dung, chöông trình sô caáp, trung caáp,
cao caáp lyù luaän chính trò hieän haønh cuûa heä thoáng
tröôøng chính trò cuûa ñaûng… laøm chuaån ñeå ñoái
chieáu vôùi noäi dung, chöông trình lyù luaän chính
trò (soá moân, soá tieát) ñaõ ñöôïc hoïc cuûa caùn boä,
ñaûng vieân. Nhö vaäy thì khoâng coù chöông trình
naøo maø caùn boä, ñaûng vieân ñaõ hoïc lyù luaän chính
trò ôû caùc cô sôû ñaøo taïo ngoaøi heä thoáng tröôøng
chính trò cuûa ñaûng truøng hôïp veà soá moân, soá tieát
hoïc vôùi caùc chöông trình ñang ñöôïc duøng trong
heä thoáng caùc Hoïc vieân, caùc truôøng Chính trò ,
caùc Trung taâm boài döôõng chính trò hieän nay. Nhö
vaäy vieäc xaùc ñònh töông ñöông seõ khoâng theå
thöïc hieän ñöôïc. Coù nhieàu moân hoïc maø chæ coù ôû
trong caùc chöông trình cuûa heä thoáng caùc tröôøng
chính trò maø thoâi. Ví duï nhö: Daân vaän, An ninh Quoác phoøng; Ñoái ngoaïi, Vaên hoaù - xaõ hoäi, Nhaø
nöôùc phaùp luaät, Quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc,
Ñòa phöông hoïc…
Ngaøy 29/7/2009 vöøa qua, Hoïc vieän chính trò -
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Haønh chính quoác gia Hoà Chí Minh ra Quyeát ñònh
ban haønh chöông trình ñaøo taïo caùn boä laõnh ñaïo
quaûn lyù cuûa Ñaûng, chính quyeàn, ñoaøn theå nhaân
daân caùc caáp cô sôû (heä trung caáp lyù luaän chính trò
– haønh chính) vôùi 1760 tieát goàm 7 phaàn hoïc thay
cho chöông trình trung caáp lyù luaän chính trò heä
ñaøo taïo caùn boä chuû choát cô sôû (phöôøng, xaõ, thò
traán vaø töông ñöông) ban haønh naêm 2002 (trung
caáp chính trò). Caùc tröôøng Chính trò tænh thaønh caû
nöôùc baét ñaàu thöïc hieän chöông trình naøy töø 1/9/
2009 theo quy ñònh cuûa Hoïc vieän. Nhö vaäy thì
vieäc xaùc ñònh trình ñoä töông ñöông seõ coøn gaëp
khoù khaên hôn veà maët noäi dung chöông trình. Vì
chöông trình môùi khoâng chæ laø trung caáp chính trò
maø coøn coù trung caáp haønh chính nöõa.
Veà thaåm quyeàn xaùc ñònh trình ñoä töông ñöông
vaø caáp giaáy chöùng nhaän, Trung öông giao cho
caùc Trung taâm boài döôõng chính trò Quaän huyeän,
tröôøng Chính trò caáp Tænh, Thaønh phoá, Hoïc vieän
Chính trò - Haønh chính quoác gia Hoà Chí Minh
treân cô sôû danh saùch ñeà nghò cuûa caùc cô quan toå
chöùc caùc caáp. Vieäc naøy raát khoù thöïc hieän vì nhö
ñaõ noùi ôû treân, caùc chöông trình khoâng coù söï truøng
hôïp veà soá moân, soá tieát thì laáy caên cöù naøo ñeå xaùc
ñònh töông ñöông?
Vieäc xaùc ñònh soá moân hoïc, soá tieát hoïc maø caùn
boä, Ñaûng vieân ñaõ hoïc lyù luaän chính trò ngoaøi heä
thoáng caùc tröôøng chính trò cuõa ñaûng laø raát caàn
thieát vì traùnh ñöôïc tình traïng caùn boä, ñaûng vieân
phaûi hoïc ñi hoïc laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc raát
laõng phí thôøi gian. Tuy nhieân, thaåm quyeàn xaùc
ñònh töông ñöông nhö theá naøo, coøn thieáu nhöõng
moân hoïc vaø tieát hoïc naøo so vôùi chöông trình trong
heä thoáng caùc tröôøng chính trò cuûa Ñaûng phaûi laø
caùc cô quan soaïn thaûo ra chöông trình thoáng nhaát
vôùi nhau (Hoïc vieän Chính trò - Haønh chính; Boä
Ñaïi hoïc…). Sau khi coù söï thoâng nhaát seõ ra vaên
baûn ñeå caùc tröôøng trong heä thoáng tröôøng Chính
trò cuûa Ñaûng caáp giaáy chöùng nhaän töông ñöông
hoaëc boå tuùc theâm nhöõng moân hoïc coøn thieáu tröôùc
khi caáp giaáy chöùng nhaän. Laøm nhö vaäy môùi coù
söï thoáng nhaát treân caû nöôùc vaø môùi khaû thi./.

