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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2020, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời năm 2020 (sau đây gọi là Tuần lễ) cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây 

dựng xã hội học tập để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập 

thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; nâng 

cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập 

suốt đời; tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ban, 

ngành, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và 

công cụ học tập suốt đời cho người dân. 

2. Việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 phải thiết thực, hiệu 

quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, 

các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn trong 

điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. 

II. CHỦ ĐỀ 

Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020: “Chuyển đổi số 

thúc đẩy Học tập suốt đời”. 

III. THỜI GIAN 

- Tuần lễ diễn ra từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020. 

- Lễ khai mạc tổ chức vào ngày 01/10/2020.  

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Căn cứ vào chủ đề Tuần lễ năm 2020 và điều kiện của địa phương, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Tuần 

lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 đảm bảo những nội dung sau: 

1.1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đơn vị, các trang mạng xã hội (facebook, 

zalo...) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi 

số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu 

hiệu tại các cơ quan, đơn vị trường học và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn 
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xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết 

và tham gia. 

1.2. Tổ chức Lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, 

UBND xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đại diện của các tầng lớp nhân 

dân, học sinh trên địa bàn xã. 

1.3. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp 

với trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống 

một cách thiết thực: 

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để 

các đơn vị trường học xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo 

dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các 

tài nguyên này trên trang thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, 

học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn 

hóa đọc, nghiên cứu khoa học..., góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực 

tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử 

dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ 

huynh, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn. 

- Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn 

cầu giúp học sinh và người dân tìm hiểu về các kỹ năng, năng lực thiết yếu của 

công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa. 

- Khuyến khích các thư viện cộng đồng, thư viện nhà trường, thư viện của 

Trung tâm Học tập cộng đồng trong cùng xã hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về 

cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực...; 

tăng cường các hoạt động khuyến học, triển khai các mô hình đọc sách, chia sẻ tri 

thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau. 

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các đơn 

vị trường học; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các Trung tâm Học tập 

cộng đồng, các cơ quan, đơn vị; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại 

các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ... góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu 

cầu học tập suốt đời cho người dân. 

 2. Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 thực 

hiện điểm tại thị trấn Na Sầm. 

2.1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 01/10/2020. 

2.2. Địa điểm: Tại Trường THCS thị trấn Na Sầm. 

2.3. Thành phần:  

* Đại biểu mời:  

- Thường trực Huyện ủy; 
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- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Thường trực UBMTTQ VN huyện; 

- Đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội huyện; 

- Hội Khuyến học huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Tân Thanh, Tân Mỹ, Bắc Hùng, Bắc 

Việt, Thanh Long, Hoàng Văn Thụ, Bắc La, Thành Hòa. 

- Hội Khuyến học các xã: Tân Thanh, Tân Mỹ, Bắc Hùng, Bắc Việt, Thanh 

Long, Hoàng Văn Thụ, Bắc La, Thành Hòa. 

- Phó Giám đốc Trung tâm HTCĐ các xã. 

* Các thành phần tham gia: 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Na Sầm; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

- Đại diện lãnh đạo: Trường THPT Văn Lãng; Trường PTDT Nội trú 

THCS huyện; Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Đại diện Trung tâm Học tập cộng đồng các xã; 

- Đại diện Khuyến học các thôn trên địa bàn thị trấn Na Sầm; 

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THCS thị trấn Na 

Sầm; 

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Tổng phụ trách 

Đội các trường MN, TH thị trấn Na Sầm, MN Tân Lang, TH Tân Lang; 

- Đại diện Hội cha mẹ học sinh các lớp Trường THCS thị trấn Na Sầm; 

* Mời phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện ghi 

hình, đưa tin. 

2.4. Chương trình: 

- Văn nghệ chào mừng. 

- Chào cờ.  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Tuyên truyền ý nghĩa, giá trị của việc Học tập suốt đời và chủ đề Tuần lễ 

hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. 

- Trao học bổng, quà tặng của Hội Khuyến học cho học sinh nghèo hiếu học. 

- Phát động ủng hộ Quỹ Khuyến học huyện năm 2020. 

- Gửi thông điệp Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt năm 2020.  

- Kết thúc lễ khai mạc. 
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V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức chi trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của 

các đơn vị xã, thị trấn theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24 

tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng 

kinh phí thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học huyện 

tham mưu UBND huyện trong công tác chỉ đạo, triển khai Tuần lễ; hướng dẫn cụ 

thể các nội dung hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 đến 

các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Phối hợp với UBND 

thị trấn Na Sầm, các đơn vị trên địa bàn tổ chức Lễ khai mạc điểm theo đúng thời 

gian, nội dung chương trình nêu trên. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường MN, TH, THCS phối hợp với Hội Khuyến học 

và Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên cùng địa bàn tổ chức các 

hoạt độngTuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đa dạng, ý nghĩa, thiết thực, phù 

hợp với đặc trưng mỗi địa phương. 

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức 

thực hiện các hoạt động nhân Tuần lễ về UBND huyện và Sở GDĐT theo quy 

định. 

2. Hội Khuyến học huyện 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Kế hoạch khai 

mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, tuyên truyền về học tập suốt 

đời, xây dựng xã hội học tập, trao học bổng cho học sinh nghèo, phát động ủng hộ 

quỹ khuyến học huyện. 

3. Trường THPT Văn Lãng, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm học tập cộng đồng: 

- Tổ chức Lễ khai mạc và các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời. 

- Tổ chức các lớp học/buổi nói chuyện (miễn phí) với các nội dung, hình 

thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã 

hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, 

các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc hàng ngày 

cho người dân. 

- Tổ chức những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho học sinh, người dân 

cập nhập kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời 

sống xã hội và các chương trình giáo dục về kỹ năng sống cho người có nhu cầu. 

- Tổ chức quyên góp, lựa chọn sách thiết thực, phù hợp với mục tiêu giáo 

dục cho thư viện Trung tâm Học tập cộng đồng. 

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản (máy tính, internet) phục vụ việc học tập, tra cứu, giảng dạy, ứng dụng vào 

đời sống, đưa nội dung tài liệu lên mạng,... 
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 4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, tổ 

chức tuyên truyền trong nhân dân về ý nghĩa của việc học tập và chủ đề “Chuyển 

đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Đưa tin bài, ảnh về các hoạt động nhân Tuần 

lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.  

 5. Các Trung tâm Học tập cộng đồng 
- Tổ chức các buổi tuyên truyền tới người dân về chủ đề “Chuyển đổi số 

thúc đẩy Học tập suốt đời”. Tuyên truyền, cập nhật thông tin, hình ảnh, đăng bài 

trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền đến từng thôn bản về tầm quan trọng, ý 

nghĩa của việc của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Thu hút nhân dân 

địa phương đến đọc sách, đọc các chuyên đề tại thư viện của Trung tâm Học tập 

cộng đồng. 

- Đưa thông tin (thời gian, địa điểm) về Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời trên trang thông tin điện tử. Duy trì, cập nhật thông tin các hoạt 

động về chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” trên trang thông tin 

điện tử của Trung tâm Học tập cộng đồng. 

- Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương Trung tâm Học tập cộng đồng 

phối kết hợp với Trung tâm GDNN-GDTX lựa chọn hình thức và nội dung tổ 

chức phù hợp theo mục IV của văn bản này. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo các đơn vị trường học, Trung tâm Học tập cộng đồng, Hội khuyến 

học trên địa bàn xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ theo hướng dẫn của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo; bố trí kinh phí tổ chức khai mạc, triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án xây dựng xã hội 

học tập giai đoạn 2012-2020; Giao giáo viên bán chuyên trách tại Trung tâm Học 

tập cộng đồng tổng hợp số liệu báo cáo Phòng GDĐT, Hội Khuyến học huyện 

đúng thời gian quy định. 

UBND thị trấn Na Sầm chủ động phối hợp với các cơ quan, chỉ đạo các 

đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức Lễ khai mạc điểm nhân Tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời năm 2020. 

7. Các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức trên địa 

bàn huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, 

nhân dân hưởng ứng tham gia các hoạt động tổ chức nhân Tuần lễ học tập suốt 

đời tại cơ quan, đơn vị và địa phương. 

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Kết thúc Tuần lễ, các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo 

cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp báo 

cáo Sở Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng. Nhận được văn bản này, đề nghị UBND các 

xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban và các tổ chức đoàn thể nghiêm 

túc phối hợp triển khai thực hiện và cử cán bộ tham gia đầy đủ đúng thành phần 

tham dự Lễ khai mạc điểm tại thị trấn Na Sầm./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Sở GD&ĐT tỉnh;   

- TT Huyện ủy;        B/c 

- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trường THPT Văn Lãng; Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 
- Trung tâm VH, TT và TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP; 
- Lưu: VT, GD.                                            

      KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đường Thị Xuyến 
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày     /9/2020 của UBND huyện Văn Lãng) 

 

ĐƠN VỊ...................... 

.............................................. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Văn Lãng, ngày...... tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 

 

 

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lãng. 

 

Thực hiện Công văn số           /KH-UBND ngày      tháng  9 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020, 

.......................... báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cụ thể như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện. 

1. Công tác tuyên truyền (nội dung, hình thức, số lượt tuyên truyền..........) 

2. Công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện 

II. Thời gian, hình thức tổ chức 

1. Thời gian tổ chức 

2. Hình thức tổ chức 

3. Thành phần  

III. Kết quả hoạt động cụ thể 

1. Các hoạt động tổ chức (tên hoạt động, thành phần và số người tham gia) 

2. Kết quả thực hiện 

3. Kinh phí tổ chức Tuần lễ 

- Ngân sách nhà nước 

- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu 

có) 

IV. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

2. Hạn chế 

V. Kiến nghị, đề xuất 

Trên đây là báo cáo của .........  
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Nơi nhận: 

- ......... 
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020 
(Kèm theo Báo cáo số           /             , ngày      /10/2020 của .....) 

 

STT Các hoạt động Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú Số lớp/số 

cuộc thi 
Người 

1 Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức 

trong Tuần lễ 

lớp       

Tổng số người tham gia, trong đó: người       

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên 

chức (các cấp) 

lớp/người       

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ 

cho cán bộ, công chức, viên chức (các 

cấp) 

lớp/người       

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho 

cán bộ, công chức, viên chức (các cấp) 

lớp/người       

Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công 

nhân lao động 

lớp/người       

Học nghề cho lao động nông thôn lớp/người       

Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ 

công chức cấp xã, người lao động trong 

các khu công nghiệp, khu chế xuất 

lớp/người       

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp/người    

Phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức 

pháp luật cho người lao động 

lớp/người    

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên lớp/người    

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, 

báo cáo viên TTHTCĐ 

lớp/người    

Phổ cập giáo dục (tiểu học, THCS) lớp/người    

Xóa mù chữ lớp/người       

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn khác lớp/người    

2 Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ Tin, bài/ cuộc       
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3 Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, 

băng rôn, khẩu hiệu) 

quyển/ tờ       

4 Phát động phong trào và tổ chức 

quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách 

lớp học, xây dựng thư viện trường học 

       

Số tập thể/ cá nhân tặng sách Tập thể/cá 

nhân 

      

 Số sách đã huy động tặng các trường 

học, thư viện 

Quyển    

5 Tổ chức các thi, các buổi tọa đàm về 

khuyến đọc, khuyến học và xây dựng 

xã hội học tập 

Số cuộc       

Hội sách, đường sách, phố sách  Số cuộc    

Trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu  Số cuộc    

Thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa 

phương tại các bảo tàng, di tích  

Số 

cuộc/người 

   

Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi 

vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu kiến thức 

qua sách báo, thi thiếu nhi kể chuyện 

theo sách, thi viết cảm nhận qua việc đọc 

sách) 

Số 

cuộc/người 

   

Sinh hoạt chuyên đề học tập suốt đời, 

xây dựng xã hội học tập 

Số 

cuộc/người 

   

Các cuộc thi khác Số 

cuộc/người 

   

6 Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, 

thăm quan, sinh hoạt chuyên đề 

Số cuộc       

Hoạt động thể dục thể thao  Số 

cuộc/người 

   

Hoạt động văn nghệ Số 

cuộc/người 

   

Thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích 

lịch sử  

Số 

cuộc/người 

   

7 Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ        

Huyện tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Huyện    

Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc 

Tuần lễ 

Trường/trung 

tâm 

   

8 Tổ chức hội thảo/sinh hoạt chuyên đề cuộc       

9 Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ         

Tập thể Đơn vị       

Cá nhân Người       

10 Kinh phí         

Ngân sách nhà nước đồng       
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Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn 

hợp pháp khác (nếu có) 

đồng       

11 Các nội dung khác (nếu có)         
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