
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: /BGDĐT-HTQT 

V/v báo cáo về hợp tác, đầu tư 
của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020 

 
 

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

 
Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 32 và Điều 65 Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà 

soát, báo cáo về hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

tại địa phương đến 31/12/2019 theo Đề cương báo cáo trong Phụ lục kèm theo. 

Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục 

Hợp tác quốc tế), số 35 Đường Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội trước ngày 30/5/2020; đồng thời, bản mềm (File) báo cáo gửi về địa chỉ 

email: hoptacdautu@moet.gov.vn và mhuong@vied.vn. 

Thông tin liên hệ: Bà Đinh Thị Minh Hương, Chuyên viên Cục Hợp tác 

quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, e-mail: dtmhuong@moet.gov.vn; số điện thoại: 

0912.860.196. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Ủy ban. 
 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố; 
- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, HTQT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 
Nguyễn Văn Phúc 
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