
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 2859/VPCP-KGVX 

V/v xử lý kiến nghị của Bộ GDĐT về  

dạy và học trực tuyến ở trường phổ thông 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội;  

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

Về Báo cáo khảo sát nhanh về hiệu quả dạy và học trực tuyến ở trường phổ 

thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1808/BGDĐT-VP ngày 28 tháng 

4 năm 2022 (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau: 

1. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng 

Chính sách xã hội và các địa phương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị liên quan tại 

văn bản nêu trên theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan liên 

quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, giáo 

viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, 

trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và các địa 

phương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);  

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,  

  Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam,  

   các Vụ: QHĐP, KTTH, PL;  

- Lưu: VT, KGVX (3).Nam. 

 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nguyễn Sỹ Hiệp 
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