
BỘ Y TẾ 

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

                 VÀ ĐÀO TẠO 
Số:         /K2ĐT-ĐT 

V/v thực hiện Quyết định 4273/QĐ-BYT 

về công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2020 

  
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 

 

 

Ngày 08/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 489/QĐ-TTg ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 49/KL-TW ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chỉ thị số 11 CT/TW 

do 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, giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, Bộ Y tế ban hành 

Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Quyết 

định số 4273/QĐ-BYT ngày 12/10/2020 để thống nhất thực hiện trong toàn ngành y tế. 

Thực hiện nội dung kế hoạch, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề nghị Quý 

đơn vị: 

- Căn cứ Kế hoạch theo Quyết định 4273/QĐ-BYT của Bộ Y tế, xây dựng Kế hoạch 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các nội dung hoạt động chi tiết 

cấp đơn vị giai đoạn 2020 – 2023,  

- Cung cấp thông tin về chính sách ưu đãi học phí và học bổng dành cho học viên, 

sinh viên của nhà trường và các chương trình, hoạt động khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập năm học 2019 – 2020 và dự kiến chỉ tiêu thực hiện giai 

đoạn 2021-2023 của đơn vị (theo Phụ lục kèm theo). 

Đề nghị Đơn vị gửi Kế hoạch và Phụ lục thông tin về Cục Khoa học công nghệ và 

Đào tạo, Bộ Y tế (số 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 25 tháng 10 năm 

2020. Bản mềm gửi về địa chỉ drhanhmoh@gmail.com.  

Thông tin chi tiết xin liên hệ với TS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh, Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (ĐT 0912345940). 

     Trân trọng!  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Trần Văn Thuấn (để b/c); 

- Lưu:VT, ĐT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

[daky] 

 

 

Phạm Văn Tác 
 

 

 

mailto:drhanhmoh@gmail.com

		2020-10-19T17:33:51+0700
	Phạm Văn Tác
	Bộ Y tế


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-10-19T18:11:25+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-10-19T18:11:30+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-10-19T18:11:34+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-10-19T18:11:42+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




