TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH, ĐÁP ỨNG CƠ HỘI
HỌC TẬP CHO MỌI NGƯỜI, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC CỦA TỈNH.
Nguyễn Thọ
Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh
Sau 1 năm tỉnh Quảng Trị được tái lập, để đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ,
công chức, người lao động góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục của tỉnh, ngày 24
tháng 10 năm 1990, UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 1216/QĐ-UB thành lập
Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức trên cơ sở nâng cấp Trung tâm ngoại ngữ tỉnh.
Ngày 16 tháng 11 năm 1993, UBND tỉnh ra Quyết định số 1292/QĐ-UB đã thống nhất
đổi tên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên
(GDTX) Tỉnh là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Sự ra đời Trung
tâm GDTX tỉnh Quảng Trị đánh dấu một bước phát triển mới trong sự nghiệp giáo dục
của tỉnh, mở ra cơ hội mới cho việc đào tạo nguồn nhân lực,nâng cao trình độ thỏa mãn
nhu cầu học tập đa dạng, phong phú của người học.
Những ngày đầu thành lập, trung tâm gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất thiếu
thốn, những lớp học buổi đầu phải thuê, mượn phòng học ... Vượt qua những khó khăn,
trở ngại, các thế hệ thầy cô đã kiên trì, nỗ lực xây dựng từng bước ổn định và phát triển
trung tâm .
Hiện tại, tổ chức bộ máy của trung tâm ổn định theo đúng Quy chế hoạt động của
Trung tâm GDTX tỉnh được UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, gồm:
Ban Giám đốc và 03 phòng chuyên môn với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện tại
là 15 người. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giàu kinh nghiệm, với hơn 40%
có trình độ thạc sĩ. Song song với việc củng cố tổ chức bộ máy chính quyền, các tổ chức
đoàn thể Chi bộ Đảng, Công đoàn, cũng được củng cố và hoạt động có hiệu quả.
Hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học khá hiện đại. Trung tâm có
2 khu giảng đường được trang bị đầy đủ hệ thống Wifi; các phòng chuyên môn được
trang bị hệ thống trang thiết bị, máy tính kết nối mạng Internet ...
Với quy mô, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, cùng cách làm đúng đắn, theo định
hướng của Đảng và Nhà nước, Trung tâm GDTX tỉnh đã và đang bước những bước vững
chắc khẳng định vị trí và thương hiệu của mình trong sứ mệnh “nâng cao dân trí, bồi
dưỡng nhân lực” và đem lại cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời cho cán bộ, công
chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động, góp phần tích cực trong việc xây
dựng xã hội học tập.
Gần ba thập kỷ qua, hòa chung với công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam,
Trung tâm GDTX tỉnh đã từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trở thành
địa chỉ tin cậy về liên kết đào tạo nguồn nhân lực, cung ứng cơ hội học tập, góp phần

nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Trung tâm đã phát huy vai trò “đầu tàu” trong việc
liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trên địa bàn. Trung tâm đã liên kết với nhiều trường đại
học, cao đẳng tổ chức đào tạo, thi tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp cho 182 lớp đại
học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp với hơn 15.000 học viên. Trong đó , hệ đào tạo
từ xa có 46 lớp với 4.571 học viên, hệ đào tạo VLVH có 136 lớp với hơn 10.000 học viên
Những thế hệ học viên ra trường đã và đang đóng góp tích cực trong việc xây
dựng quê hương, đất nước. Nhiều học viên tốt nghiệp ra trường đã và đang đãm nhận
nhiều vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hay các doanh nghiệp. Họ là
những nhà quản lý, kinh doanh và những luật sư, kỷ sư giỏi…
Bên cạnh liên kết đào tạo dài hạn, các loại hình đào tạo ngắn hạn được mở rộng,
tăng cường, góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành và
tỉnh.Trung tâm đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng, đào tạo, cấp chứng chỉ Tin
học,tiếng Anh cho cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động.
Trung tâm đã chủ động Liên kết với các trường đại học, học viện tổ chức nhiều lớp bồi
dưỡng và cấp chứng chỉ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên ngành
giáo dục; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cán bộ, quản lý các trường mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kế toán trưởng, nghiệp vụ văn thư lưu trữ,
Thư viện thiết bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động trên địa bàn tỉnh.
Ngoài việc liên kết đào tạo, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp tổ chức các
chương trình bồi dưỡng của ngành Giáo dục. Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với
các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn,
nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh nhà.
Để đảm bảo cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, trước nhu
cầu của tỉnh đang cần một lực lượng lao động có chất lượng, Trung tâm GDTX tỉnh tiếp
tục mở rộng liên kết đào tạo theo hướng đa dạng hóa các loại hình, ngành, nghề, trình độ,
đáp ứng được nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ
năng của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động tại địa
phương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.
Có thể nói, với mô hình phát triển đa dạng như hiện nay, từ đào tạo, bồi dưỡng
ngắn hạn đến dài hạn; từ trung cấp đến cử nhân; với nhiều phương thức đào tạo vừa làm
vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến... đã tạo nên một mô hình trung tâm GDTX đáp
ứng với định hướng phát triển theo Quy chế hoạt động của Trung tâm GDTX cấp tỉnh.
Trước tình hình mới, trung tâm không ngừng đổi mới phương thức quản lý, tích
cực, chủ động trong việc nghiên cứu tìm hiểu những lĩnh vực, ngành nghề mới phù hợp
với thị trường lao động, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh để xây
dựng kế hoạch tổ chức các chương trình liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung học

chuyên nghiệp và bồi dưỡng các chuyên đề ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân
dân. Cùng với đó, trung tâm chú trọng duy trì nền nếp, kỷ cương, tăng cường cơ sở vật
chất và các thiết bị dạy học đảm bảo các điều kiện dạy học phù hợp với các loại hình đào
tạo khác nhau. Đồng thời, nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có
trình độ chuyên môn cao, năng lực làm việc tốt, thái độ làm việc trách nhiệm, tận tâm…
Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục thường xuyên
tỉnh Quảng Trị đã khẳng định vị trí là nơi đáp ứng cơ hội học tập cho mọi người, là cơ sở
liên kết đào tạo hiệu quả, tin cậy, có nhiều đóng góp trong việc phát triển nguồn nhân lực
của tỉnh nói chung và của ngành Giáo dục Quảng Trị nói riêng.
Phát huy những thành tích đã đạt được và những bài học đúc rút được trong quá
trình hình thành và phát triển, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDTX tỉnh
vững vàng bước vào một giai đoạn phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của
UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng sự nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên, tin tưởng rằng, Trung tâm GDTX tỉnh sẽ phát triển bền vững, ngày càng khẳng định
được uy tín, vị thế và thương hiệu của mình, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển
nguồn nhân lực chất lượng của tỉnh, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển kinh
tế- xã hội tại Quảng Trị, xứng đáng với sự mong đợi và tin tưởng của ngành Giáo dục và
của nhân dân tỉnh nhà.
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