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Số:            /BGDĐT-GDĐH 

 V/v sơ kết 03 năm triển khai thực hiện 

Đề án nâng cao chất lượng giáo dục  

đại học giai đoạn 2019 - 2025   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

Kính gửi:  Các cơ sở giáo dục đại học 

Ngày 15/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 69/QĐ-TTg phê 

duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 (sau đây gọi tắt 

là Đề án 69). Để rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án 69 trong thời gian 

qua, theo Kế hoạch công tác năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị sơ 

kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 69 để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 69, dự kiến tổ 

chức vào cuối tháng 10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại 

học triển khai các công việc sau: 

1. Tổ chức sơ kết triển khai thực hiện Đề án 69 (giai đoạn 2019-2021). 

2. Xây dựng báo cáo thực hiện Đề án 69 theo mẫu Phụ lục 1 và cập nhật dữ liệu 

theo mẫu Phụ lục 2 gửi kèm. 

Cách thức thực hiện báo cáo:  

- Vào địa chỉ bit.ly/soketDA69 để tải về Công văn, Phụ lục 1 và Phụ lục 2. 

- Xây dựng báo cáo thực hiện Đề án 69 theo mẫu Phụ lục 1. 

- Thu thập dữ liệu báo cáo theo Phụ lục 2 và cập nhật thông tin trực tuyến kèm 

theo gửi các file báo cáo theo đường link: bit.ly/soketDA69.  

- Trước ngày 31/8/2021, các cơ sở giáo dục đại học gửi báo cáo tổng hợp về Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) qua Hệ thống e-office hoặc theo đường 

công văn đối với cơ sở giáo dục đại học chưa được cấp tài khoản của Hệ thống e-office.  

(Lưu ý: để thực hiện báo cáo tại trang bit.ly/soketDA69 nêu trên, người thực hiện 

cần đăng nhập bằng địa chỉ Gmail hoặc e-mail trên nền Gmail). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần trao đổi đề nghị liên hệ với Ông 

Phan Thế Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, số điện thoại 0904896868, 

email: pthung@moet.gov.vn. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Vụ GDĐH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

   

  

 

 

Hoàng Minh Sơn 
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