
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:             /UBND-GDĐT 

V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng  

học tập suốt đời năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tam Dương, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các phòng: GD&ĐT, Văn hóa-Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao;  

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SGDĐT ngày 23/9/2020 của Sở GDĐT về việc 

tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (sao gửi kèm), UBND 

huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học huyện hướng dẫn các cơ sở giáo dục, 

các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng loạt Tuần 

lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại đơn vị từ ngày 01/10 đến 07/10/2020. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các Trung tâm học tập cộng đồng treo băng 

rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và tổ chức các 

hoạt động thiết thực, hiệu quả.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2020 và gửi một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động liên quan đến 

việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại địa phương, đơn vị về Sở 

GDĐT theo đúng thời gian quy định. 

 2. Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-TT 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, Cổng thông tin điện tử của huyện, các trang mạng xã hội (facebook, 

zalo, viber...) 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. 

- Cử phóng viên đến ghi hình, đưa tin về Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2020 tại trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

 3. Trung tâm GDNN-GDTX 

- Rà soát về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác 

nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Sở GD&ĐT tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2020 tại đơn vị; phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở 

chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Khai mạc. 



 

- Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức 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, hiệu quả; thực hiện treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng, các nhà văn hóa, câu lạc bộ... triển 

khai thực hiện đồng loạt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 từ ngày 

01/10 đến 07/10/2020; 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 

người học và người dân trên địa bàn. 

5. Về khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

- Thời gian: từ 7h30’ ngày 01/10/2020. 

- Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX Tam Dương. 

- Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo UBND thị trấn 

Hợp Hòa; lãnh đạo các phòng: GD&ĐT, Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-

TT-TT, Hội Khuyến học huyện; Cán bộ quản lý, giáo viên, học viên Trung tâm 

GDNN-GDTX Tam Dương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các 

nội dung nêu trên; bố trí công tác để các ông (bà) trong thành phần dự Lễ khai mạc 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Hội KH huyện; 

- Như trên (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Mạnh Thắng 
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