
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
______________ 

Số: 2073/LĐTBXH-HTQT 
V/v chuẩn bị cho Báo cáo sơ kết 5 năm 

thực hiện  Đề án 161 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020 
 

 

                           Kính gửi:  

 

 

 

- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; 

Y tế; Nội vụ; 

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh; 

- Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; 

- Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện 

các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 (sau đây 

gọi tắt là Đề án 161), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp 

với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 161 giai 

đoạn 2016-2020 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2020.  

Kết quả Báo cáo là căn cứ để xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 

trong giai đoạn tiếp theo 2021-2025. Đồng thời, là tài liệu gửi Ban Thư ký 

ASEAN tổng hợp cho đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng 

đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN cấp khu vực để trình lên Hội nghị Cấp cao 

ASEAN lần thứ 37 thông qua. Đây là một trong những văn kiện đầu ra quan 

trọng của năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.  

Để đảm bảo tiến độ báo cáo theo Kế hoạch đề ra ở cấp quốc gia và cấp 

khu vực, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng các tài liệu bao 

gồm: (i) Kế hoạch thực hiện đánh giá và (ii) Hướng dẫn báo cáo sơ kết 5 năm 

thực hiện Đề án 161 và các mẫu báo cáo mà Bộ, ngành, địa phương cần hoàn 

thành, bao gồm: Báo cáo sơ kết; Báo cáo sáng kiến/trường hợp điển hình/thực 

hành tốt; Báo cáo các câu chuyện lợi ích và Hướng dẫn các nội dung sơ kết/đánh 

giá theo lĩnh vực hợp tác chuyên ngành (chỉ dành cho các Bộ/ngành). (Tài liệu 

kèm theo). 



Trên cơ sở các thông tin trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân 

trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện Báo cáo sơ kết 5 

năm thực hiện Đề án 161 và gửi cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua 

Vụ Hợp tác quốc tế)1 trước ngày 10/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 
 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Bộ, ngành, địa phương./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, HTQT (TH, ASEAN). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
 

                                                 

1 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội (bà Nguyễn Ngọc Anh, di động: 0962332858 – Email: anh.nn@icd-molisa.gov.vn; điện thoại: 024 

3826 4222 - Fax: 024 3 825 4728). 
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