
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 tham dự Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc tổng kết 08 năm thực 

hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

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

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, được sự đồng ý của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối 

hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng 

kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2012-2020”. 

1. Thời gian và hình thức tổ chức  

a) Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 18/6/2021 (thứ Sáu). 

b) Hình thức: Trực tuyến trên hệ thống Hội nghị trực tuyến do Văn 

phòng Chính phủ quản lý. 

- Điểm cầu của Bộ GDĐT (tại Hội trường A, Bộ GDĐT - số 35 Đại Cồ 

Việt, thành phố Hà Nội). 

- Điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là 

tỉnh): Phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Thành phần 

a) Điểm cầu Bộ GDĐT 

- Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại diện Văn phòng Chính phủ, 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu 

niên và Nhi đồng của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể 

trung ương; đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng 

UNESCO Hà Nội; 

- Lãnh đạo Bộ GDĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đại diện lãnh đạo 

các cục, vụ, Thanh tra, Văn phòng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục, 

Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực, Văn phòng 

Chương trình Khoa học giáo dục cấp quốc gia, Học viện Quản lý giáo dục, 

Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học VinUni, Học viện báo chí và 
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tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 

- Đại diện phóng viên, biên tập viên một số cơ quan truyền thông tại Hà Nội. 

b) Điểm cầu tại các tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội khuyến học tỉnh, Liên 

đoàn Lao động tỉnh, sở GDĐT, sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở thông tin 

và truyền thông, sở lao động - thương binh và xã hội, sở nội vụ và các sở, 

ngành liên quan; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố 

(thuộc tỉnh); 

- Đại diện lãnh đạo các đại học, học viện, trường đại học trên địa bàn 

tỉnh; 

- Đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương và 

cơ quan báo chí của địa phương. 

3. Kinh phí: Kinh phí tổ chức, đi lại, ăn nghỉ của đại biểu do cơ quan cử 

đại biểu tham dự Hội nghị thanh toán theo quy định. 

4. Các nội dung chuẩn bị của sở GDĐT 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triệu tập và mời đại biểu tham dự Hội 

nghị tại điểm cầu của tỉnh (căn cứ vào điều kiện thực tế để triệu tập số lượng 

đại biểu phù hợp và đúng thành phần); chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất bảo 

đảm cho Hội nghị trực tuyến. 

- Phô tô tài liệu Hội nghị, gồm: báo cáo tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội 

học tập giai đoạn 2012 - 2020” và báo cáo tổng kết các đề án thành phần; báo 

cáo tham luận của một số bộ, ngành, địa phương (tài liệu Hội nghị Bộ GDĐT 

sẽ gửi qua hộp thư công vụ cho sở GDĐT). 

5. Đầu mối hỗ trợ nội dung và kỹ thuật 

- Đầu mối nội dung: Bà Phan Thị Duyên - Chuyên viên Vụ Giáo dục 

thường xuyên, số điện thoại: 0981444441, email: ptduyen@moet.gov.vn. 

- Đầu mối kỹ thuật hội nghị trực tuyến: Ông Đỗ Dũng Hà - Chuyên viên 

Cục Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0983.968.883, email: 

dungha@moet.gov.vn; Ông Lương Anh Tuấn – Chuyên viên Cục Công nghệ 

thông tin, số điện thoại: 093.1238.668, email: latuan.cit@moet.gov.vn. 

Lưu ý: Căn cứ tình hình dịch Covid - 19 tại địa phương, việc bố trí 

phòng họp trực tuyến cần đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. 

mailto:ptduyen@moet.gov.vn
mailto:btduy@moet.gov.vn
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Bộ GDĐT trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ 

trì Hội nghị tại điểm cầu địa phương. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Các sở GDĐT (để thực hiện); 

- Hội Khuyến học các tỉnh/thành phố; 

- Văn phòng và các vụ, cục (để thực hiện);  

- Cổng thông tin điện tử của Bộ; 
- Lưu: VT, GDTX. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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Dự thảo 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC 

TỔNG KẾT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012-2020” 

(Thời gian: Khai mạc lúc 08h00, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (01 buổi sáng) 

tại Hội trường A, Bộ GDĐT) 

Thời gian Hoạt động Thực hiện 

07h30 – 08h00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức  

08h00 – 11h00 

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần 

dự Hội nghị 
Lãnh đạo Văn phòng, Bộ GDĐT 

Phát biểu khai mạc Hội nghị và Báo 

cáo tóm tắt tổng kết thực Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-

2020” 

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn 

Hữu Độ 

Trình chiếu phóng sự: Kết quả nổi bật 

triển khai thực hiện Quyết định 89/QĐ-

TTg 

Ban tổ chức  

Tham luận 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ 

Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề); 

Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, Hội Khuyến học Việt Nam… 

- Các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, 

Thái Bình, Hòa Bình, Hà Tĩnh, 

Lâm Đồng… 

11h00-11h20 Công tác khen thưởng 
Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen 

thưởng, Bộ GDĐT 

11h20-12h00 

Thảo luận 
Các bộ, ngành, đoàn thể trung 

ương, các địa phương 

Phát biểu định hướng xây dựng xã hội 

học tập trong giai đoạn 2021-2030 

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn 

Kim Sơn 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam 

Kết luận Hội nghị 
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn 

Hữu Độ 

Bế mạc Hội nghị Ban tổ chức 
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