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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
  

 
Sở Khoa học và công nghệ nhận được công văn Số:  46/SKHĐT-THQH 

ngày 27/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý 

luận và định hường nghiên cứu đến năm 2030. 

Sau khi nghiên cứu nội dung Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 

16/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 

09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến 

năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ xin báo cáo và cung cấp thông tin về kết 

quả triển khai các đề tài về công tác lý luận trong 5 năm qua như sau:  

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác lý luận, việc tổ chức, 

triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong thời kỳ đổi mới tại tỉnh 

trong thời gian qua các đề tài nghiên cứu đã có những bước phát triển, “góp 

phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định 

đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể: 

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đã tập trung  nghiên cứu nâng cao nhận 

thức và thực hành văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn 

tỉnh;  Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh theo hướng tiếp cận 

năng lực học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu biên 

soạn tài liệu dạy học ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn; 

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau Trung 

học cơ sở  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 – 2025; Một số giải pháp 

phát triển bền vững giáo dục trung học cơ sở các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Trong lĩnh vực quản lý xã hội đã tập trung vào: Nghiên cứu giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra các vụ mua bán người qua biên giới; Giải 

pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng công dân Lạng Sơn xuất cảnh trái 



phép qua biên giới Lạng Sơn; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt Nam giả trên địa bàn 

tỉnh trong tình hình mới; Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra các tổ 

chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý 

khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh  Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay;  

Nâng cao hiệu quả công tác công an tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nâng 

cao hiệu quả công tác hòa giải đối với các tranh chấp dân sự… 

Các nghiên cứu trong thời gian qua  đã thực hiện đúng các mục tiêu được 

đề ra tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công 

tác lý luận và định hường nghiên cứu đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu của 

các đề tài luôngắn chặt với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng và phục vụ 

yêu cầu phát triển đất nước, bảo đảm hài hòa giữa trước mắt với lâu dài, giữa 

nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng; Kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý 

luận với tổng kết thực tiễn; nâng cao năng lực và chất lượng dự báo, định hướng 

nghiên cứu trong từng thời kỳ. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-

NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hường 

nghiên cứu đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLKH. 
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ 2 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

“Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 
 

TT Tên đề tài Thời gian 
thực hiện 

Xếp loại Ghi chú 

1 Nâng cao nhận thức và thực hành văn hóa giao thông trong 
đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2014-2016 Đạt  

2 Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều 
tra các vụ mua bán người qua biên giới tỉnh Lạng Sơn 

2016-2018 Đạt  

3 Đề tài: Một số giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng 
công dân Lạng Sơn xuất cảnh trái phép qua biên giới Lạng 
Sơn 

2016-2018 Đạt  

4 Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh 
theo hướng tiếp cận năng lực học sinh Trung học cơ sở trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2016-2018 Đạt  

5 Đề tài: Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn tiếp cận và áp dụng có hiệu quả các cơ chế 
chính sách ưu đãi của nhà nước 

2016-2018 Đạt  

6 Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học ngữ văn địa phương 
cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn 

2017-2019 Đang thực hiện  

7 Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra các tổ 
chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc 
diện Tỉnh ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn 
tỉnh  Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay 

2017-2019 Đang thực hiện  

8 Đề tài: Một số giải pháp phát triển bền vững giáo dục trung 
học cơ sở các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm 

2017-2019 Đang thực hiện  



TT Tên đề tài Thời gian 
thực hiện 

Xếp loại Ghi chú 

nhìn đến năm 2030. 
9 Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt Nam giả 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới. 

2017-2019 Đang thực hiện  

10 Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân 
luồng học sinh sau Trung học cơ sở  trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, giai đoạn 2018 – 2025. 

2018-2020 Đang thực hiện  

11 Đề tài: Nghiên cứu quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp 
hiệu quả trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục vụ 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới 

2019-2021 Đang thực hiện  

12 Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải đối với các 
tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2019-2020 Đang thực hiện  

13 Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác công an tham gia giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2019-2020 Đang thực hiện  

14 Đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 
kỹ năng quản trị kinh doanh cho một số doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2019-2020 Đang thực hiện  

15 Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch 
đặc thù của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

2019-2021 Đang thực hiện  
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