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Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Thực hiện văn bản số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và văn bản số 7297/UBND-VX2 ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019;
Sau khi thống nhất với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 như sau:
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc
học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy
động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các
tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần
lễ hưởng ứng học tập suốt đời (sau đây gọi là Tuần lễ).
- Việc tổ chức các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả;
hướng tới xây dựng một xã hội học tập, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực
sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2. CHỦ ĐỀ
“Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”
3. THỜI GIAN TỔ CHỨC
Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2019 đến ngày 07/10/2019, trong đó Lễ
khai mạc Tuần lễ sẽ được tổ chức vào ngày 01/10/2019 (Thứ ba).
4. NỘI DUNG THỰC HIỆN
4.1. Tổ chức Lễ khai mạc
Sở GD&ĐT tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019:
- Thời gian: từ 7h30’ ngày 01/10/2019.
- Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX Lập Thạch.
- Nội dung chương trình:(Có chương trình đính kèm).
- Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Đài PTTH tỉnh, Báo
Vĩnh Phúc, Hội Khuyến học tỉnh, UBND huyện Lập Thạch, UBND xã Xuân Lôi-Huyện
Lập Thạch; Cán bộ, giáo viên, học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Lập Thạch.
4.2. Thực hiện phóng sự
- Phóng sự truyền hình chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác
Hồ vĩ đại”
- Thời gian phát sóng: diễn ra trong Tuần lễ với thời lượng từ 5 đến 10 phút.
1

- Người thực hiện: Phóng viên Đài phát thanh truyền hình tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Đài phát thanh truyền hình tỉnh; các đơn vị đến làm phóng sự.
4.3. Tổ chức hưởng ứng ở cơ sở
- Các phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các trường phổ thông, trung tâm GDTX
tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố, trung tâm học tập cộng đồng thực
hiện treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ với nội dung:
“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 (01/10/2019 - 07/10/2019)
Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”
- Các trường phổ thông, trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX huyện,
thành phố tuyên truyền về Tuần lễ trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa.
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể các đơn vị tổ chức một số hoạt động sau:
+ Xây dựng chương trình, chuyên mục về xã hội học tập trên các báo, tạp chí,
các đài phát thanh, truyền hình, tổ chức các sự kiện tổ chức Tuần lễ; tổ chức tuyên
truyền, treo dán các khẩu hiệu, Pano, áp phích tại các đơn vị.
+ Hướng dẫn cho người học các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông
tin hữu ích trên mạng Internet (tra cứu, đưa nội dung tài liệu lên mạng,...).
+ Giới thiệu về các tài liệu điện tử hữu ích trên website của nhà trường nhằm chia sẻ
thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc; khuyến khích giáo viên, học sinh
tham gia các cộng đồng/câu lạc bộ đọc sách Online bằng cách tạo các trang Facebook
hay Blogs của thư viện nhà trường để học sinh và giáo viên trao đổi về những cuốn
sách hay.
+ Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường
tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các trung
tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị.
+ Tổ chức các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc,
khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; tổ chức các hoạt động, chương
trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp tỉnh trích từ nguồn
kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng xã hội học tập năm 2019; đối với cấp cơ sở,
kinh phí trích từ nguồn chi cho sự nghiệp giáo dục của đơn vị được giao năm 2019 và
các nguồn ủng hộ hợp pháp khác.
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc chỉ đạo, hướng dẫn các
cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền triển khai
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các địa phương, đơn vị; phối hợp các cơ quan,
đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Tuần lễ tại các địa phương, đơn vị.
6.2. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm phóng sự và phát sóng; Báo
Vĩnh Phúc đưa tin, bài tuyên truyền về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.
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6.3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện, thành phố chủ
trì phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin, Hội khuyến học huyện, thành phố hướng
dẫn các cơ sở giáo dục, các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ...
triển khai thực hiện đồng loạt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại địa phương.
6.4. Phòng GD&ĐT huyện, thành phố phối hợp Hội khuyến học huyện, thành phố
hưởng ứng Tuần lễ tại địa phương cùng với tổ chức các hoạt động chào mừng ngày
Khuyến học Việt Nam 02/10; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức hưởng ứng
Tuần lễ tại đơn vị.
6.5. Trung tâm GDNN-GDTX Lập Thạch
- Báo cáo UBND huyện Lập Thạch về kế hoạch tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng
ứng học tập suốt đời năm 2019 tại đơn vị;
- Chuẩn bị tổ chức Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.
Kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời các Phòng GD&ĐT huyện, thành
phố, các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc Sở
GD&ĐT tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (theo đề cương đính kèm) và một số
hình ảnh tiêu biểu về hoạt động liên quan đến việc tổ chức Tuần lễ tại địa phương,
đơn vị, gửi về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTX-CN) theo địa chỉ email:
phonggdtx@vinhphuc.edu.vn trước ngày 15/10/2019./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở TT&TT (p/h);
- Hội KH tỉnh (p/h);
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc (p/h);
- UBND huyện , thành phố (p/h);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT(b/c);
- Phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố (t/h);
-Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố(t/h);
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT (t/h);
- Lưu: VT, GDTX-CN.
(16 bản)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Vĩnh Phúc
23-09-2019 07:51:57 +07:00

Phạm Khương Duy
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

PHỤ LỤC 1

Việc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SGDĐT ngày
tháng 9 năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo
(Phòng Giáo dục thường xuyên)
I. Công tác chỉ đạo thực hiện
II. Nội dung các hoạt động đã triển khai
1. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
(Nêu rõ các nội dung hoạt động, thời gian, số người tham gia; tổng hợp số liệu theo
Phụ lục đính kèm)
II. Đánh giá chung
1.Kết quả đạt được
2. Khó khăn, tồn tại
IV. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)
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PHỤ LỤC 2
MẪU TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ
(Kèm theo báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ)
ST
Các hoạt động
T
1 Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức
trong Tuần lễ
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Tổng số người tham gia, trong đó:
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên
chức(các cấp)
Bồi dưỡng nâng cao trình độ Ngoại ngữ cho
cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)
Bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho
cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)
Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công
nhân lao động
Học nghề cho Lao động nông thôn
Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ công
chức cấp xã, người lao động trong các khu
công nghiệp, khu chế xuất
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
Phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức
pháp luật cho người lao động
Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên
Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý,
báo cáo viên TTHTCĐ
Phổ cập giáo dục(tiểu học, THCS)
Xóa mù chữ
Các lớp bồi dưỡng, tập huấn khác
Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ
Ấn phẩm thông tin(tờ rơi, áp phích, băng
rôn, khẩu hiệu)
Phát động phong trào và tổ chức quyên
góp sách giúp xây dựng thư viện trường
học
Số tập thể, cá nhân tặng sách
Số sách đã huy động tăng các trường học,
thư viện
Tổ chức các thi, các buổi tọa đàm về
khuyến học và xây dựng XHHT
Hội sách, đường sách, phố sách
Trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu

Đơn vị
lớp

Số lượng
Số
lớp/Số
cuộc
thi

Ghi
chú

Người

người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
lớp/người
Tin,
bài/cuộc
quyển/tờ

Tập thể/cá
nhân
Quyển
Số cuộc
Số cuộc
Số cuộc
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Thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa
phương tại các bảo tàng, di tích
Thi vể sách(thi sếp 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)
Sinh hoạt chuyên đề HTSĐ, xây dựng
XHHT
Các cuộc thi khác
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Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao,
thăm quan, sinh hoạt chuyên đề
Hoạt động thể dục thể thao
Hoạt động văn nghệ
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8
9

10
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Thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch
sử
Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ
Số huyện tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ
Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc
Tuần lễ
Tổ chức hội thảo/sinh hoạt chuyên đề
Khen thưởng và tổ chức Tuần lễ
Tập thể
Cá nhân
Kinh phí
Ngân sách nhà nước
Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp
pháp khác(nếu có)
Các nội dung khác (Nếu có)

Số
cuộc/người
Số
cuộc/người
Số
cuộc/người
Số
cuộc/người
Số cuộc
Số
cuộc/người
Số
cuộc/người
Số
cuộc/người
Huyện
Trường/Tru
ng tâm
Cuộc
Đơn vị
Người
Đồng
Đồng
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