
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:           /BGDĐT-GDCTHSSV 

V/v sơ kết 03 năm thực hiện 

Quyết định số 1299/QĐ-TTg 
Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (có danh sách kèm theo); 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 

2025” (Quyết định số 1299/QĐ-TTg), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cơ quan 

thường trực của Đề án, trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cơ quan) 

tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg. 

Để việc sơ kết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Bộ GDĐT trân trọng đề nghị 

Quý cơ quan tổ chức sơ kết và xây dựng báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực 

hiện đối với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan được phân công tại Quyết 

định số Quyết định số 1299/QĐ-TTg gửi Bộ GDĐT. Trong đó, cần đánh giá thực 

trạng, kết quả đạt được; chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất giải pháp 

nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 1299/QĐ-TTg trong những năm 

tiếp theo, gửi về Bộ GDĐT để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Báo cáo xin gửi về Bộ GDĐT, số 35 - Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Giáo dục 

Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 20 tháng 6 năm 2021. 

Chi tiết xin liên hệ: đồng chí Vũ Đức Bình, Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Chính 

trị và Công tác học sinh, sinh viên; ĐT: 0975393699, email: vdbinh@moet.gov.vn.  
 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Lưu: VT, GDCTHSSV. 

          KT. BỘ TRƯỞNG 

         THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 
           Ngô Thị Minh 
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