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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tuần lễ hƣởng ứng học tập suốt đời năm 2020 

 
 

Thực hiện Kế hoạch 1730/KH-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020; Công văn số 

2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 25/9/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ 

chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, UBND huyện Lệ Thủy xây dựng 

kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (sau đây gọi là Tuần 

lễ) trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt 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 xây dựng 

và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân. 

 2. Yêu cầu 

Các hoạt động của 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, các đoàn 

thể, các lực lượng xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. 

II. CHỦ ĐỀ,THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC  

1. Chủ đề Tuần lễ 

 Chủ đề của Tuần lễ năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. 

2. Thời gi n tổ chức 

- Khai mạc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 được phát 

động trên phạm vi toàn huyện kể từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020, trong 

đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10/2020. 

+ Ngày 01/10/2020: Tổ chức điểm cấp huyện tại xã Sơn Thủy (đặt điểm tại 

Trường THCS Sơn Thủy).  

+ Từ ngày 02/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020: Tổ chức đại trà khai mạc Lễ 

phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại các xã, thị trấn còn lại.  
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Các xã, thị trấn đăng ký lịch tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2020 về Ban chỉ đạo huyện trước ngày 27/9/2020 (qua bộ phận thư ký và 

đồng chí phụ trách) để tiện cho công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo Ban 

chỉ đạo tỉnh.  

 3. Nội dung các hoạt động diễn r  trong Tuần lễ 

 Các xã, thị trấn triển khai Tuần lễ năm 2020 với hình thức, nội dung phù hợp 

với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, tuân thủ các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, gồm các hoạt động sau: 

3.1. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, 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; tuyên 

truyền thông qua các hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, trung tâm văn 

hóa - thể thao ở địa phương... 

- Tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS, PT DTNT huyện, 

Trung tâm GD trẻ KT, Trung tâm GD-DN và các trung tâm học tập cộng đồng, các 

cơ sở và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, trung tâm văn hóa, thể dục thể 

thao... treo khẩu hiệu tuyên truyền trước thời gian tổ chức lễ khai mạc một tuần cho 

đến kết thúc tuần lễ với nội dung chủ đề năm 2020 “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập 

suốt đời”. 

3.2. Nội dung trọng tâm 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, UBND các xã, thị trấn và các đơn 

vị triển khai tổ chức Tuần lễ với hình thức, nội dung phù hợp. Ban chỉ đạo Tuần lễ 

hướng ứng học tập suốt đời 2020 của huyện gợi ý một số hoạt động sau: 

a) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, 

lợi ích của việc chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; 

triển khai xây dựng các mô hình học tập; chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ. Treo 

băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn 

xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ. 

b) Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy 

Đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại 

diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại 

diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh trên địa bàn 
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c) 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. 

- 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, 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, 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. 

- Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung 

tâm học tập cộng đồng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, 

hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn 

nhân lực...; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách, 

chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với 

nhau. 

- 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 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. 

III.  CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức điểm cấp huyện Tuần lễ hƣởng ứng học tập suốt đời năm 2020 

UBND huyện giao UBND xã Sơn Thủy tổ chức điểm Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời cấp huyện năm 2020. 

 - Thời gian tổ chức: 8 giờ 00, ngày 01/10/2020. 

 - Địa điểm: Tại trường THCS Sơn Thủy. 

- Chương trình tổ chức: Theo hướng dẫn khung chương trình kèm theo. 

- Thành phần mời tham gia: Có giấy mời riêng. 

2. Tổ chức đại trà Tuần lễ hƣởng ứng học tập suốt đời năm 2020 

- Các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2020. Thành phần Ban chỉ đạo gồm: Đại diện lãnh đạo xã, Hội khuyến 

học, Đoàn thanh niên, Hội LH phụ nữ, Hội Cựu giáo chức, đại diện Ban Giám đốc 
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Trung tâm học tập cộng đồng, đại diện lãnh đạo trường Mầm non, Tiểu học và THCS 

trên địa bàn xã, thị trấn. 

- Thời gian tổ chức: từ ngày 02/10/2020 đến hết  ngày 07/10/2020. 

- Địa điểm: Ban chỉ đạo của xã/thị trấn quyết định. 

- Chương trình tổ chức: Theo hướng dẫn khung chương trình kèm theo. 

- Thành phần tham gia: 

+ Mời đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách xã, thị trấn.  

+ Đại diện lãnh đạo xã, thị trấn, đại diện các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức 

chính trị xã hội, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, nhà văn hóa...), 

các phương tiện thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn... 

+ Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường học trên địa bàn; học sinh 

của trường học nơi đặt điểm tổ chức (nếu không đặt điểm tại trường học thì cử học 

sinh THCS tham gia); học viên của Trung tâm học tập cộng đồng. 

IV. LỊCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ 

1.  Từ ngày 25/9/2020 đến 30/9/2020 

- Các thành viên Ban chỉ đạo huyện nắm nội dung Kế hoạch để hướng dẫn, chỉ 

đạo đơn vị tổ chức điểm Tuần lễ hưởng ứng học tập suất đời năm 2020; theo dõi, 

hướng dẫn và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đại trà Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2020 được phân công phụ trách.  

- Các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2020 và khai giảng lớp học Trung tâm học tập cộng đồng năm học 

2020-2021. 

2. Ngày 01/10/2020 

Vào lúc 8 giờ 00, tổ chức điểm cấp huyện Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời năm 2020 tại xã Sơn Thủy (địa điểm Trường THCS Sơn Thủy). 

3. Từ ngày 02/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020 

- Các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện tổ chức Khai mạc Tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời năm 2020 theo hướng dẫn tại kế hoạch này. 

4. Ngày 08/10/2020 

Các thành viên trong Ban chỉ đạo báo cáo tình hình tổ chức Tuần lễ của các xã, 

thị trấn theo phân công về Trưởng ban (thông qua đồng chí thư ký để tổng hợp). 
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5. Ngày 09/10/2020 

Các đơn vị trường học tham mưu tổ chức lễ phát động ở xã, thị trấn báo cáo kết 

quả triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 về Ban chỉ đạo huyện 

(qua Phòng GD&ĐT tại đồng chí Nguyễn Xuân Trường) gồm 02 bản báo cáo: 01 bản 

giấy, 01 bản qua hộp thư nội bộ (theo mẫu báo cáo đính kèm). 

 6. Ngày 12/10/2020 

 Ban chỉ đạo huyện báo cáo kết quả thực hiện cho Ban chỉ đạo tỉnh và Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN LỄ HƢỞNG ỨNG 

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020 

 Từ nguồn kinh phí của các đơn vị, địa phương đã được giao. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch và nắm 

tình hình, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh và Sở Giáo dục và Đào 

tạo; 

- Chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học huyện hướng dẫn và chỉ đạo các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện đồng loạt phát động Tuần lễ với nội dung phong phú, đa dạng 

với sự tham gia của các đơn vị trường học trên địa bàn, Trung tâm HTCĐ, các thiết 

chế giáo dục... nhằm huy động sự hưởng ứng đông đảo của người dân trên địa bàn; 

chỉ đạo các Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp khai giảng năm học, xây dựng 

thư viện cộng đồng, tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân được đọc 

sách;  

 - Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho 

cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp học nghề cho lao động 

nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; các lớp xóa mù 

chữ, phổ biến khoa học kỹ thuật cho mọi người...  

2. Hội Khuyến học huyện 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, hướng dẫn đơn vị tổ chức 

điểm cấp huyện. 

- Chỉ đạo Hội khuyến học các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị, trường học 

trên địa bàn làm tốt công tác phát động và tổ chức Tuần lễ; thực hiện công tác tuyên 
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truyền về Tuần lễ thông qua hệ thống mạng lưới Hội Khuyến học các cấp, qua 

Website và bản tin của Hội. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển 

khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng 

đồng, đơn vị đến năm 2020” và công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập” trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương, 

đơn vị sử dụng kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động của Tuần lễ theo hướng dẫn 

tại thông tư số 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính. 

4. Các phòng, b n, ngành và các Hội, Đoàn thể cấp huyện liên quan 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để 

triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ có hiệu quả. 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 cán bộ công nhân viên chức, người lao động 

trên địa bàn. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các Hội, ban ngành cấp xã phối hợp với đơn vị, trường học trên địa 

bàn triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên 

địa bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung của Tuần lễ phù hợp với 

điều kiện của địa phương, đơn vị; 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, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức. 

- Chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng khai giảng lớp học năm học 2020-

2021.  

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện Tuần lễ và báo cáo 

Ban chỉ đạo huyện theo hướng dẫn. 

- Trích kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ theo quy định 

(hướng dẫn tại Thông tư số 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính). 

6. Các trƣờng mầm non, Tiểu học, THCS và Trung tâm GD-DN huyện 

- Thực hiện công tác tuyên truyền: Treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ từ ngày 

25/9/2020 đến hết ngày 07/10/2020. 

- Tùy theo tình hình của đơn vị để tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ như: 



7 

 

 

 Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để 

CB,GV,NV và học sinh xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo 

dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài 

nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh 

tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, 

nghiên cứu khoa học... góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng 

phát triển cả về quy mô và chất lượng. 

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học 

huyện, các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực 

hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc phản 

ánh về Ban chỉ đạo (qua phòng Giáo dục và Đào tạo) để được hướng dẫn./. 

                                                                                                          
  

Nơi nhận:                                                                                                                                                                 
- Ban chỉ đạo XHHT tỉnh; 

- Sở GD&ĐT; 

- TT Huyện ủy;                                        (b/c)                                                                            
- TT HĐND huyện;                                                                   

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện;                                                            
- Mặt trận, các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng ban liên quan; 

- Hội Khuyến học huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường MN, TH, THCS và TT GD-DN;                                                                                                                     

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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................................... 

....................... 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /..................      .................., ngày      tháng 10 năm 2020 

BÁO CÁO  

Kết quả tổ chức Tuần lễ hƣởng ứng học tập suốt đời năm 2020 

Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” 

 

I. Công tác chỉ đạo triển kh i tuần lễ học tập suốt đời 

- Nêu rõ công tác chỉ đạo triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. 

- Hệ thống các văn bản chỉ đạo. 

- Công tác phối kết hợp. 

 II. Kết quả cụ thể 

 1. Kết quả theo từng nội dung hoạt động hƣởng ứng Tuần lễ 

STT Nội dung các hoạt động Đơn vị tính Số lƣợng Ghi chú 

1 

Xây dựng cộng đồng học tập trực 

tuyến ngày càng phát triển cả về quy 

mô và chất lƣợng 

   

Các chương trình học tập trực tuyến  

Số lượng chương trình triển khai  

  Số người  

tham gia học 
 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

(ƯDCNTT) trong hoạt động dạy học 

và hoạt động thư viện 

Số lượt tổ chức dạy học, hoạt 

động thư viện ƯDCNTT 
 

  

Số người tham gia học  

Khai thác các nguồn tài nguyên (NTN) 

giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài 

giảng điện tử...) 

Số lượt truy cập vào các NTN  

  
Số người tham gia truy cập khai 

thác NTN 
 

Giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia 

diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao 

lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, 

nghiên cứu khoa học... 

Số CLB, diễn đàn, CLB trực 

tuyến 
  

  

Số lượng GV, HS, SV tham gia  

2 

Tuyên truyền về tầm qu n trọng củ  

việc học tập suốt đời cũng nhƣ v i 

trò củ  chuyển đổi số trong việc thúc 

đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi 

ngƣời và các hoạt động củ  Tuần lễ 

Số đơn vị tổ chức tuyên truyền   

  
Số Tin, bài tuyên truyền  

3 Ấn phẩm thông tin (băng rôn, khẩu 

hiệu, áp phich...) 

Số đơn vị treo băng rôn, khẩu 

hiệu 
  

  

Số băng rôn, khẩu hiệu được treo  

4 Lớp tập huấn, hƣớng dẫn về kỹ năng Số lớp tập huấn, hướng dẫn được   
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tìm kiếm, kh i thác, sử dụng thông 

tin trên mạng Internet một cách  n 

toàn, hiệu quả 

tổ chức 

Số người tham gia  

5 

Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp 

học, tập huấn, hội thảo về giáo dục 

kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng sử 

dụng công nghệ hiện đại trong cuộc 

sống và công việc... 

Số lớp học, tập huấn, hội thảo 

được tổ chức 
 

 

Số người tham gia  

6 
Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về 

chủ đề công dân học tập, công dân 

toàn cầu 

Số lượng các diễn đàn, cuộc thi  

 
Số người tham gia  

7 

Các thƣ viện công cộng (TVCC), thƣ 

viện nhà trƣờng (TVNT), thƣ viện 

củ  trung tâm học tập cộng hợp tác 

(TV.TTHTCĐ), chi  sẻ, hỗ trợ lẫn 

nh u về cơ sở vật chất, tr ng thiết bị 

thƣ viện 

Số TVCC, TVNT, TV.TTHTCĐ 

tại địa phương, đơn vị 
 

 
Số thư viện hợp tác, chia sẻ, hỗ 

trợ lẫn nhau  
 

8 

Phát động phong trào và tổ chức 

quyên góp sách nhằm xây dựng “tủ 

sách lớp học”, xây dựng thƣ viện, 

không gi n đọc tại các TTHTCĐ 

Số lượng sách quyên góp được     

  Số tập thể, cá nhân được tặng 

sách 
  

9 

Đ  dạng hó  các hoạt động giáo dục, 

học tập tại các thƣ viện, bảo tàng, 

nhà văn hó , câu lạc bộ... tổ chức các 

hoạt động văn hó  văn nghệ - thể 

dục thể th o (VHVN-TDTT), thăm 

quan, học tập tại bảo tàng, di tích 

lịch sử 

Số hoạt động VHVN-TDTT được 

tổ chức tại địa phương, đơn vị 
  

  

Số người tham gia các hoạt động 

VHVN-TDTT 
 

 Số người tham gia thăm quan, 

học tập tại bảo tàng, di tích lịch 

sử 

 

10 Tổ chức Lễ kh i mạc Tuần lễ 

Số đơn vị, tổ chức chức Lễ khai 

mạc Tuần lễ 
  

  
Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai 

mạc Tuần lễ 
 

11 Khen thƣởng về tổ chức Tuần lễ 

Số lượng tập thể  

được khen thưởng 
    

  
Số lượng cá nhân  

được khen thưởng 
  

12 Kinh phí 

Ngân sách nhà nước      

  
Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các 

nguồn hợp pháp khác (nếu có) 
  

13 Các nội dung khác (nếu có)       

 2. Những thuận lợi, khó khăn 
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 a) Thuận lợi 

 b) Khó khăn 

 III. Kiến nghị, đề xuất 

 1. Đối với Trung ương 

 2. Đối với UBND tỉnh 

 3. Đối với UBND huyện 

  

Nơi nhận: 

- .....; 

- Lưu VT. 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC 

HƢỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020 

Thời gian: Ngày 01 tháng 10 năm 2020 

Địa điểm: ............................................. 

 

TT Thời gi n Nội dung Thực hiện Ghi chú 

1 7giờ45-8giờ00 Tiếp đón đại biểu Ban tổ chức  

2 8giờ-8giờ30 Văn nghệ chào mừng 

Hội khuyến học, Các nhà 

trường; các tổ chức, đoàn 

thể…. 

Các đơn vị 

cân nhắc để 

cắt, giảm 

nội dung 

này 

3 8giờ30-8giờ35 
Tuyên bố lý do, giới thiệu 

đại biểu 
Ban tổ chức  

4 8giờ35-8giờ50 
Diễn văn Khai mạc Tuần lễ 

hưởng ứng học tập suốt đời 

Đại diện lãnh đạo xã, thị 

trấn 
 

5 8giờ50-9giờ00 
Phát biểu của Ban chỉ đạo 

Xã hội học tập tỉnh (nếu có) 
Đại diện Ban chỉ đạo   

6 9giờ00-9giờ10 
Phát biểu của lãnh đạo   

huyện, tặng hoa 
Đại diện lãnh đạo   

7 9giờ10-9giờ15 

Phát biểu của Hội khuyến 

học hoặc Trung tâm học tập 

cộng đồng xã, thị trấn 

Đại diện Hội Khuyến học 

hoặc Đại diện Ban giám 

đốc TTHTCĐ 

 

8 9giờ15-9giờ20 

Phát biểu của đại diện 01 

đơn vị hoặc tổ chức hoặc 

đoàn thể cấp xã 

Đại diện đơn vị hoặc tổ 

chức hoặc đoàn thể cấp xã 
 

9 9giờ20-9giờ25 
Phát biểu hưởng ứng Tuần 

lễ của người học  

Các đơn vị chọn cử đại diện 

người học  
 

10 9giờ25-9giờ30 Kết thúc lễ khai mạc Ban tổ chức  

 

* Lưu ý: Ngay sau buổi Lễ khai mạc, tùy vào điều kiện thực tế có thể tổ ch c m t    hoạt đ ng 

h  ng  ng Tu n  ễ nh   t a đàm, tổ ch c nói chuyện, khai giảng các  ớp h c....  
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