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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 

 
Thực hiện Công văn số 3636/BGDĐT-GDTX ngày 21 tháng 8 năm 2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 
năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng 
ứng học tập suốt đời năm 2018 (sau đây gọi là Tuần lễ) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây 
dựng xã hội học tập để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 
và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức 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, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt 
động của Tuần lễ. 

2. 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 chủ động học thường 
xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 
năm 2018 

- Tuần lễ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 07/10/2018. 

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ khai mạc vào ngày 01/10/2018.  

- Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ diễn ra tại các cơ sở giáo dục và các 
thiết chế giáo dục ngoài nhà trường. 

2. Nội dung các hoạt động   

Căn cứ vào chủ đề năm 2018: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau 
và học Nhân dân” (Hồ Chí Minh), các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 
đơn vị phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động sau: 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý 
luận chính trị, trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động;  

- Tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn;   
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- Tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và những 
người có nhu cầu; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- 
Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Học tập cộng đồng tổ chức các hội nghị, hội 
thảo, các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng về giáo dục sức khỏe, dân số, pháp luật, 
môi trường ... cho người dân;  

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, tọa đàm về khuyến đọc, khuyến 
học và xây dựng xã hội học tập như: Tổ chức hội sách; tìm hiểu, học tập lịch sử,  
văn hóa địa phương thông qua hoạt động tham quan di tích lịch sử, bảo tàng trên 
địa bàn; tọa đàm, hội thảo tại các thư viện, nhà văn hóa; phát động phong trào 
thu gom, tặng sách các trường học, thư viện; 

- Các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, đưa tin bài về  
hoạt động của Tuần lễ; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tấm gương tự học, 
học tập suốt đời. 

3. Công tác tuyên truyền giáo dục 

- Tại các cơ sở giáo dục, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Học tập cộng 
đồng, các cơ sở và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường treo các khẩu hiệu 
tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ. Một số khẩu hiệu để các cơ 
quan, đơn vị, nhà trường lựa chọn cho phù hợp, như sau: 

Học tập để phát triển nhân cách, phát triển bản thân. 

Học tập để 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. 

Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc. 

Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả. 

Học để trở thành người công dân tốt. 

Học tập suốt đời - chìa khóa của mọi thành công. 

Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của 
toàn dân. 

"Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi" (Hồ Chí Minh). 

"Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời" (Hồ Chí Minh). 

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động 
khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, Câu lạc 
bộ... trong các trường học với những nội dung cụ thể, thiết thực.  

- Tổ chức phát sóng, đăng các tin, bài, tác phẩm văn học, nghệ thuật có 
nội dung về Tuần lễ trên Báo Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, Đài Phát 
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thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, hệ thống 
truyền thanh ở cơ sở. 

- Kết thúc Tuần lễ tổ chức tổng kết, tuyên dương những điển hình tiên tiến 
trong thực hiện phong trào. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh  

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học tỉnh và các 
cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, 
triển khai Tuần lễ; ban hành các văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, các 
huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai các hoạt động hưởng 
ứng Tuần lễ phù hợp, thiết thực, hiệu quả tại địa phương, đơn vị. 

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện của các 
sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổng hợp, 
báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng Kế hoạch thực hiện 
Tuần lễ và triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Giáo dục 
và Đào tạo; kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các tập thể 
và cá nhân tham gia tích cực Tuần lễ; gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo 
trước ngày 16/10/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong 
công tác tuyên truyền, đưa tin kịp thời các hoạt động Tuần lễ. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổng hợp 
báo cáo chung kết quả Tuần lễ trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
UBND tỉnh trước ngày 20/10/2018./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố;    
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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