
      UBND TỈNH TRÀ VINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

       Số:          /KH-SGDĐT                     Trà Vinh, ngày        tháng 9 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 

 

Thực hiện Công văn 4342/BGDĐT-GDTX ngày 07/9/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022; 
Công văn số 4267/UBND-KGVX ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ 

hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng 
trong các tầng lớp nhân dân, giúp 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 và huy 

động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ 
chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ 

nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học 
tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch 

COVID-19.  

- Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu 

quả 

2. Chủ đề  

Chủ đề của Tuần lễ: Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời 
sau đại dịch COVID -19.  

3. Thời gian tổ chức 

- Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022. 

- Lễ khai mạc Tuần lễ cấp tỉnh được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 

29/9/2022 (thứ Năm). 

- Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức 

Tuần lễ; chỉ đạo cho các xã, phường, thị trấn phát động Tuần lễ hưởng ứng học 
tập suốt đời năm 2022. 

4. Các hoạt động trong Tuần lễ 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban Nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2022 với hình thức, nội dung 
phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số, góp phần tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. 
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Sở Giáo dục và Đào tạo gợi ý một số hoạt động sau:  

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức 
liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số 

trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu 
hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và 

nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt 
động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.  

- Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo cấp 
ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên 
quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin 

đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.  

- Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực 

tiếp kết hợp 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 cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên 
giáo dục mở hữu ích, tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng 

thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham 
gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, 

nghiên cứu khoa học,… góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi 
số hoạt động dạy, học. 

+ Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ 

phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp 
tập huấn, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mang 

internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ 
công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn; xây dựng và phát triển các 

ứng dụng, trò chơi miễn phí có tính giáo dục kết hợp giải trí lành mạnh để tạo 
sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên. 

- Tăng cường vai trò của Trường Đại học Trà Vinh, các Trường Cao đẳng 
trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, 

báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa 
phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); liên thông, liên kết với 

hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của 
người dân.  

- Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, 
diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh 
viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân 

trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích 
cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.  
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5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh 

- Tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” cấp tỉnh 
năm 2022:  

+ Phòng Giáo dục Dân tộc - Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 
phối hợp Văn phòng sở: Chuẩn bị phòng họp; phát hành giấy mời đại biểu dự lễ 

khai mạc. 

+ Chuẩn bị chương trình họp, bài phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

+ Dự trù kinh phí tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 
đời” năm 2022. 

5.2. Đề nghị các sở, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời" năm 2022, cụ thể như sau: 

a) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Hội Khuyến học tỉnh tổ chức và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các 
nội dung liên quan đến “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; chỉ đạo, hướng 

dẫn các cơ sở văn hóa, thư viện, các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng 
trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong “Tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời”. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn các cơ quan báo, đài của tỉnh tổ chức tuyên 
truyền, đưa tin, bài về các hoạt động của "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" 
năm 2022.  

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Phòng Giáo dục 
và Đào tạo và các đơn vị có liên quan 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tuần lễ và đẩy mạnh các hoạt 
động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2030” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. 

- Cử đại biểu dự Lễ khai mạc Tuần lễ cấp tỉnh được tổ chức vào lúc 7 giờ 
30 phút, ngày 29/9/2022 (thứ Năm). 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các trung tâm 
học tập cộng đồng, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng. 

- Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
tích cực đồng hành, tham gia; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng 
các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các 
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tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc 
đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 

- Báo cáo kết quả triển khai Tuần lễ học tập của địa phương, gửi về Sở 
Giáo dục và Đào tạo qua theo hộp thư điện tử phonggdcn@sgdtravinh.edu.vn 

hoặc hệ thống ioffice trước ngày 20/10/2022 để sở tổng hợp báo cáo Uỷ ban hân 
dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm theo biểu số liệu báo cáo); chỉ đạo 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của 
Tuần lễ trong suốt năm học. 

d) Các đơn vị trực thuộc sở: Treo băng rôn, xây dựng kế hoạch và tổ chức 
“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” cho toàn thể, giáo viên, học sinh bằng 
nhiều hình thức mang tính thiết thực. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các 
cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Hội Khuyến học tỉnh;  
- Sở Nội vụ;  
- Sở Tài chính;    
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;  
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  
- Sở Thông tin và Truyền thông;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các đơn vị thuộc Sở;  
- GĐ;  các PGĐ Sở GDĐT; 
- Thực hiện sao y; 
- Lưu: VT, GDDT-KT-KĐCLGD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Thạch Tha Lai 
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 
TRONG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SGDĐT ngày       /9/2022 
của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Các hoạt động Đơn vị 

Số lượng 
Ghi 

chú Số lớp/số 

cuộc thi 

Người 

dự 

1 Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức 

trong tuần lễ 
Lớp   

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, 
viên chức 

Lớp/người 
 

 

  

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại 
ngữ, cho cán bộ, công chức, viên chức 

Lớp/người 
 

  
 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học 

cho cán bộ, công chức, viên chức 

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    

2 Số tin bài các hoạt động tuần lễ  Tin,bài/cuộc    

Tuyên truyền HTSĐ trên trạm truyền 

thanh 
Cuộc/người dự   

 

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 cuộc thi, các buổi tọa 

đàm về khuyến đọc, khuyến học và 

xây dựng XHHT. 

Số cuộc   
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Hội sách, đường sách , phố sách. Số cuộc    

Thi tìm hiểu học lịch sử văn hóa địa 
phương. 

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 
truyện theo sách, thi viết cảm nhận 

qua viêc đọc sách). 

Số cuộc 
/người 

  

 

Sinh hoạt chuyên đề HTSĐ, xây dựng 
xã hội học tập. 

Số cuộc 
/người 

  
 

6 Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể 

thao, tham quan, sinh hoạt chuyên 

đề. 

Số cuộc 
 

 

  

 

Hoạt động thể dục thể thao 
Số cuộc 
/người 

  
 

Hoạt động văn nghệ. 
Số cuộc 
/người 

  
 

Tham quan, học tập tại bảo tàng, di 
tích lịch sử. 

Số cuộc 
/người 

  
 

7 Tổ chức lễ khai mạc tuần lễ      

Số cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai mạc 

tuần lễ. 

Trường/ Trung 
tâm 

  
 

8 Tổ chức hội thảo 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    

Kinh phí hỗ trợ huy động từ các nguồn 

hợp pháp khác (nếu có) 
Đồng    

11 Các nội dung khác (nếu có)     

 Cấp học bổng Đồng    

Tập quyển    

Khác     
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