
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 góp ý dự thảo hồ sơ Đề án “Tăng cường giáo 
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi 
dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên,  

nhi đồng giai đoạn 2021- 2030” 
 

 
Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

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

 
Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ trong đó giao nhiệm vụ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Đề án 
“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, 
thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Đề án), Bộ GDĐT đã chủ 
trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành có liên 
quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án.  

Trong thời gian qua, Bộ GDĐT đã triển khai các bước theo quy định để xây 
dựng dự thảo hồ sơ Đề án (gồm dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính 
phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của 
Ban soạn thảo, Tổ biên tập; kiến nghị của các Sở GDĐT, các cơ sở đào tạo, các 
chuyên gia, nội dung yêu cầu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, Bộ GDĐT đề xuất điều chỉnh tên gọi Đề án và thời gian thực hiện Đề 
án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 
vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.  

Để nâng cao chất lượng, hoàn thiện nội dung hồ sơ Đề án trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, Bộ GDĐT trân trọng đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, nghiên cứu góp ý kiến về các dự thảo 
hồ sơ Đề án (có Hồ sơ cụ thể gửi kèm theo). 

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 03/9/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ (Thông tin chi tiết liên hệ đ/c Phùng Thị Vân Anh, số điện thoại: 
0986.99.22.88, email: ptvanh@moet.gov.vn). 

Trân trọng ! 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);  
- Các Thứ trưởng (để ph/h); 
- Vụ Pháp chế; 
- Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG  

 
 
 
 
 
 

Ngô Thị Minh 
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