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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Thực hiện công văn số 4148/BGDĐT-GDTX ngày 08 tháng 9 năm 2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập
suốt đời năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò,
ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng
thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết
chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của người dân
tại địa phương.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1904/KH-UBND ngày
25/5/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Đề án “Xây dựng Xã
hội học tập giai đoạn 2013 -2020” và Kế hoạch 4219/KH-UBND ngày
17/10/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án “Xóa
mù chữ đến năm 2020”.
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo 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; qua đó khuyến khích người dân trong toàn tỉnh chủ động
học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học
tập.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, NỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔ CHỨC
1. Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017:
Các đơn vị lựa chọn một trong các chủ đề sau:
- Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân.
- Học tập đề phát triển quê hương, đất nước.
- Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.
- Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và
phát triển.
2. Thời gian tổ chức : Từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 08/10/2017.
3. Nội dung, cách thức tổ chức :
a) Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập
suốt đời :
- Thời gian : Từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 08/10/2017.
- Nội dung : Phù hợp với chủ đề đã lựa chọn
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b) Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời:
Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu cho UBND
huyện, thị xã, thành phố Kế hoạch tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập
suốt đời:
- Thời gian 01 buổi, sáng ngày 02/10/2017
- Địa điểm : Lựa chọn phù hợp với địa phương
- Thành phần tham gia :
+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố, đại diện Hội Khuyến
học và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các công ty, doanh nghiệp,
báo, đài phát thanh truyền hình huyện, thị xã, thành phố.
+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố:
Trường Chính trị, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế, Trường
Trung cấp nghề, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục Trẻ em khuyết tật,
Trường THPT, Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phòng Giáo dục và Đào tạo,
Trường THCS, Trường Tiểu học, Trường Mầm non, thư viện, bảo tàng, nhà văn
hoá.
+ Mỗi xã, phường, thị trấn: Đại biểu Hội Khuyến học, Ban Giám đốc
TTHTCĐ.
+ Cán bộ, giáo viên, học sinh của đơn vị tổ chức điều động.
c) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong tuần lễ học tập suốt đời :
- Thời gian : Từ 02/10/2017 đến 08/10/2017.
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động
lựa chọn nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ cho phù hợp. Sở GDĐT
gợi ý một số hoạt động sau:
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần lễ; kiểm tra, giám sát,
tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học
tập suốt đời, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực
Tuần lễ.
- Phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng chương trình, chuyên mục về
công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các báo, tạp chí,
đài phát thanh, truyền hình, phát các thông điệp về chủ đề và các sự kiện tổ chức
Tuần lễ, tổ chức tuyền truyền, treo dán các khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên
truyền sâu rộng về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay
nghề, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức,
công nhân lao động, các lớp học nghề cho lao động nông thôn, các lớp giáo dục
kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, các lớp xóa mù chữ, phổ biến khoa học kỹ
thuật cho mọi người, ....
- Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trung tâm GDNN-GDTX, các trung
tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp học 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
và huy động đông đảo người dân tham gia học tập, đặc biệt là những chương
trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật 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 kỹ năng sống cho người có nhu cầu.
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được lấy từ nguồn
kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, kinh phí hoạt động khuyến
học và đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học và các
đơn vị liên quan chủ động tham mưu UBND cấp huyện, thị xã, thành phố xây
dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời tại địa
phương.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về mục đích, ý
nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ , đặc biệt chú trọng vào các nội dung tuyên
truyền, giới thiệu về các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ trên các phương tiện
thông tin (trang website, báo, đài địa phương) để người dân được biết và tham
gia.
- Kết thúc Tuần lễ, các phòng GDĐT tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện
(kèm theo một số hình ảnh tiêu biểu về các hoạt động liên quan đến việc tổ
chức Tuần lễ tại địa phương) về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng
GDCN&GDTX, Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận) trước ngày 16/10/2017 (file mềm xin gửi về email:
phonggdcn.sobinhthuan@moet.edu.vn).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm
2017. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai
thực hiện và báo cáo kết quả đúng thời hạn./.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Sở TTTT;
- Sở LĐTBXH;
- Sở VHTT&DL;
- Sở NN&PTNT;
- Sở Y tế;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Liên đoàn lao động tỉnh;
- Hội khuyến học tỉnh;
- UBND các Huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, TT GD-NN;
- Các Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Phan Đoàn Thái
Email:
thaipd@sgddt.binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo,
Tỉnh Bình Thuận
Chức vụ: Giám đốc
Thời gian ký: 12.09.2017
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