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Phù Cát, ngày 10 tháng 9 năm 2021

V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng
học tập suốt đời năm 2021

Kính gửi:
- Giám đốc TTHTCĐ các xã, thị trấn;
- Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MG và MN 19/5.
Thực hiện Công văn số 1787/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 01/9/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Định về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập
suốt đời năm 2021, Phòng GDĐT Phù Cát đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS chủ
trì phối hợp với Hiệu trưởng các trường TH, MG, Hội Khuyến học, Trung tâm học tập
cộng đồng (TTHTCĐ) trên địa bàn tham mưu với UBND xã, thị trấn để tổ chức Tuần
lễ hưởng ứng học tập suốt đời (gọi tắt là Tuần lễ) năm 2021 với nội dung 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 trong bối cảnh COVID-19
đang diễn biến phức tạp.
- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội
dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn với việc triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.
2. Chủ đề
Chủ đề của Tuần lễ năm 2021 do các địa phương lựa chọn, Phòng GDĐT gợi ý
một số chủ đề sau:
- Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh
đại dịch COVID-19.
- Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới.
- Thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị
và cộng đồng.
3. Thời gian tổ chức:
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Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021, trong đó Lễ
khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10/2021.
4. Các hoạt động của Tuần lễ
Căn cứ vào điều kiện của từng địa phương, các đơn vị chỉ đạo triển khai Tuần lễ
năm 2021 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền
tảng số, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID19 của các cấp.
Phòng 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 (facebook, youtube, 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 trong bối cảnh giãn cách xã hội. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các
cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và những 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.
- 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.
- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ số trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ
chức các lớp, khoá học trực tuyến miễn phí/phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong
đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với
từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mền trực tuyến (Zoom, Google
Meet, K12Online, Microsoft Teams…); thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi
trực tuyến… tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập,
giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ
tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ,
thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch COVID-19.
- 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, sinh viên, 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, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu
của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hoá.
- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở
giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng,
các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư
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viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu
học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời
cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.
5.

Tổ chức thực hiện

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS chủ trì, phối hợp với Hiệu
trưởng các trường TH, MG-MN, Hội Khuyến học, TTHTCĐ trên địa bàn tham mưu
cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển
khai tổ chức Tuần lễ; xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức các
hoạt động hưởng ứng Tuần lễ (theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/TT-BTC ngày
24/01/2018 của Bộ Tài chính) và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng
Tuần lễ tại địa phương, tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của Tuần lễ
trong suốt năm học.
Hiệu trưởng các trường THCS tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ của địa
phương (từ các cơ quan, đơn vị phối hợp) về Phòng GDĐT qua địa chỉ Email:
tvthanh.bindinh@moet.edu.vn trước ngày 22/10/2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT (b/c);
- Phó CT UBND huyện Đỗ Xuân Thắng (b/c);
- TTHTCĐ các xã, thị trấn (p/h);
- Hội Khuyến học các xã, thị trấn (p/h);
- TP, PTP PGDĐT;
- Lưu VT.
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