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           Số:           /QĐ-BGDĐT 
 

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 triển khai Đề án  

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào  

trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 89/QĐ-BGDĐT 

ngày 09/01/2021; 

Căn cứ Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Đề án “Nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát 

triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030” ký ngày 6/12/2020 tại Hà Nội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và 

phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021- 2030. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị được phân công nhiệm vụ chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo); 

- Các CSGD có đào tạo HS, SV Lào; 

- Lưu: VT, HTQT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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