TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG C Ộ N G SẢN V IỆ T NAM
Quảng Trị, ngày 1 ? tháng 4 năm 2019
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Số ỸO^- CV/BTGTU
V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện
Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014
của Bộ Chính trị
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Kính gửi: - Thường trực các huyện, thị, thành ủy
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- Trường Chính trị Lê Duẩn,
- Sở Khoa học và Công nghệ.
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Thực hiện Công văn số 6154-CV/BTGTW, ngày 2/4/2019 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết 37 về công tác
lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; ý kiến chỉ đạo của Thường trực
Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị Lê Duẩn, Sở Khoa học và Công nghệ, đánh giá 5
năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW về các nội dung sau:
1.

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt

Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng nội dung, chương trình, kế
hoạch triển khai thực hiện.
2.

Đánh giá công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Kết quả triển

khai các đề tài, đề án, những sáng kiến, mô hình mới, các làm hay của địa phương,
đơn vị.
3.

Nêu những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết ở địa

phương, đơn vị, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của
những hạn chế; những vấn đề cần đặt ra trong thực hiện Nghị quyết cần được điều
chỉnh.
4 . Đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả
công tác nghiên cứu lý luận của Đảng trong thời gian tới.
5. Đề nghị Trường Chính trị Lê Duẩn, Sở Khoa học và Công nghệ: Thống kê
các đề tài nghiên cứu lý luận cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 liên quan đến công tác

phát triển lý luận của Đảng (Tên đề tài; Thời gian thực hiện đề tài; x ếp loại đề
tài...)
Báo cáo sơ kết xin gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 5/5/2019.
Địa chỉ gửi Báo cáo và liên hệ: Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy. ĐT: 0948.204.777 (đ/c Minh).
Nơi nhân:
- Như trên,
- Đ/c Trưởng Ban,
- Phòng LLCT và LSĐ,
- Lưu VT.
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