
   BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

   Số:         /QĐ-BTTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                        

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về  

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ 

Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến 

học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

    Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về Đề 

án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. 

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng 

các Cục: Thông tin cơ sở, Báo chí, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, 

Thông tin đối ngoại, Xuất bản, In và phát hành và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Hội Khuyến học Việt Nam; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Thứ trưởng Phan Tâm; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo; 

- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/h); 

- Các cơ quan báo chí TW và địa phương (để th/h); 

- Lưu: VT, TTCS (400). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Phan Tâm 
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