
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BGDĐT-GDTX 
V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ về đẩy mạnh công 

tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

 

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị 

tổng kết Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, 

cộng đồng đến năm 2020”, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp 

với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030 (sau đây gọi là Chỉ thị), trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã soạn thảo, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị. 

Để tiếp tục hoàn thiện Chỉ thị, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý 

bằng văn bản đối với dự thảo Chỉ thị (xin gửi kèm).  

Văn bản góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua 

Vụ Giáo dục thường xuyên - 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: tlanh@moet.gov.vn) trước ngày 22/02/2021 

để tổng hợp, hoàn thiện Chỉ thị, trình Thủ tướng Chính phủ. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó TTgCp Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTX. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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