
 

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                               
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
Số: 5030/BXD-TCCB 

V/v báo cáo tình hình triển khai 
thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP 

của Chính phủ 

   Hà Nội, ngày  08 tháng 11 năm 2022 

 
Kính gửi: Các trường Đại học trực thuộc Bộ Xây dựng 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 5578/BGDĐT-KHTC ngày 
24/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy 
động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai 
đoạn 2019-2025. 

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung sau: 

1. Tình hình tổ chức triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 
của Chính phủ; 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại 
đơn vị; 

3. Đánh giá công tác huy động nguồn nhân lực của tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước đầu tư cho giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền 
quản lý; 

4. Những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai;  

5. Đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa trong giai 
đoạn 2022-2025. 

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ Xây dựng ( qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 
11/11/2022 để tổng hợp; bản mềm gửi vào hòm thư daotaobxdvutccb@gmail.com./. 

 

 
N¬i nhËn: 
- Nh− trªn; 

- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 
- L−u: VT, TCCB. 

                 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 
 

 
(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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