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UBND TỈNH NINH BÌNH 

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG 

 XÃ HỘI HỌC TẬP 
 

Số:            /KH-BCĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Ninh Bình, ngày        tháng  9 năm 2021 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 

             
 

Thực hiện Công văn số 3764/BGDĐT- GDTX ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Công văn số 568/UBND-VP6 ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tuần lễ), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, ban, 

ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan 

truyền thông tổ chức một số hoạt động để hưởng ứng Tuần lễ như sau: 
 
 

 

I..MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

1. Mục đích 

- 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 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 dịch Covit-19 đang diễn biến phức tạp. 

- Triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh các hoạt động trong Tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời năm 2021, gắn kết các hoạt động với việc thực hiện những 

mục tiêu trọng tâm của tỉnh tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ và hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 
 

2. Yêu cầu 

- Huy động được sự quan tâm và tham gia của các cấp chính quyền, các 

ngành, các tổ chức, đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ. 

- Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với 

điều kiện và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, tuân thủ các quy 

định về phòng, chống dịch Covit-19 của Chính phủ và của tỉnh. 
 
 

II. NỘI DUNG 
 

 1..Chủ đề của Tuần lễ 

Các cơ quan, đơn vị lựa chọn một trong các chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học 

tập năm 2021 như sau: 

- Chuyển đổi số và cơ hội học tập cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch 

Covit-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. 
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 2..Thời gian 

   Các hoạt động của Tuần lễ: Từ 01/10/2021 đến hết ngày 7/10/2021. 
 

 3. Các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ 

a) Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức 

Tuần lễ; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử của các địa phương, các đơn vị; 

treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu… với nội dung về hoạt động giáo dục 

theo chủ đề diễn ra trong Tuần lễ.  

b) Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động về kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng một cách an 

toàn, hiệu quả, tìm hiểu về công dân số, xã hội số…, tìm hiểu về các kỹ năng, năng 

lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hóa; đẩy mạnh việc ứng 

dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm trực tuyến trong thực thi công 

vụ. 

c) Khuyến khích các tổ chức thi đua đạt được mức độ trưởng thành chuyển đổi 

số hiệu quả; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xây dựng các câu 

lạc bộ, diễn đàn trực tuyến, tạo điều kiện cho người dân được tham gia học tập, giao 

lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khỏe tinh 

thần và thể chất trong bối cảnh các hoạt động tập trung đông người bị hạn chế do đại 

dịch Covit-19. 
 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai có hiệu quả các hoạt động của Tuần lễ. 

- Phối hợp với Đài Truyền hình, Báo Ninh Bình đưa tin bài về các hoạt động 

của Tuần lễ. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động của Tuần lễ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 
 

2. Hội Khuyến học tỉnh 

- Chỉ đạo Hội khuyến học các cấp tham gia tổ chức các hoạt động của Tuần lễ 

trên địa bàn địa phương. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời năm 2021 ở cấp tỉnh. 
 

3. Sở Văn hóa và Thể thao 

- Hướng dẫn việc treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ. 

- Chỉ đạo Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh tổ chức các hoạt động phù hợp theo Kế 

hoạch. 
 
 

4. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về Tuần lễ trước và 

trong khi diễn ra các hoạt động. 

- 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 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 
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viên chức, người lao động trên địa bàn; xây dựng và phát triển các ứng dụng 

(apps), trò chơi (games)... 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. 

- 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 hóa và toàn cầu hóa. 
 

5. Trường Đại học Hoa Lư 

- Chỉ đạo Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Tuần lễ theo Kế hoạch. 

- Tích cực xây dựng và cung cấp nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học 

liệu, bài giảng điện tử…), 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. 
 

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội liên quan 
Căn cứ hướng dẫn về nội dung, triển khai tổ chức các hoạt động của Tuần lễ 

phù hợp với đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 
 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội khuyến học cấp huyện và 

các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả để hưởng ứng Tuần lễ tại địa phương; hướng dẫn các trung tâm học tập cộng 

đồng tổ chức các lớp học (trực tiếp hoặc qua các kênh facebook, youtube, zalo, 

viber...) các nội dung cung cấp kiến thức về công nghệ số, về kỹ năng sử dụng 

công nghệ hiện đại trong cuộc sống và trong công việc.  
 
 

VI. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức hoạt động của Tuần lễ các đơn vị tự cân đối trong nguồn ngân 

sách của đơn vị. 
 
 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
 

  Kết thúc Tuần lễ, UBND cấp huyện, các sở, ngành và các đơn vị gửi báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện, gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ 

email: xhhtnb@gmail.com cùng với các hình ảnh, tư liệu về các hoạt động của 

Tuần lễ trước ngày 20/10/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức  CT-XH tỉnh; 

- Các Sở, Ngành, tổ chức thành viên BCĐ XD XHHT; 

- Hội Khuyến học tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 
- Trường ĐH Hoa Lư;  

- Lưu VT,  GDTX./. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  
 

 

 
 

 

  PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT 

       Bùi Thị Khuyên 
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