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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 185/KH-UBND            Văn Quan, ngày 25 tháng 9 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 

Thực hiện Hướng dẫn số 2214/SGDĐT-HKH ngày 16/9/2018 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo - Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức Tuần 

lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. UBND huyện Văn Quan xây dựng kế 

hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, với những nội dung 

sau: 

I. 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, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt 

động của Tuần lễ.  

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, 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. CHỦ ĐỀ 

- Đối với các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX: “Tự học để phát 

triển năng lực và phẩm chất”. 

- Đối với các trường Tiểu học, THCS và các trung tâm HTCĐ thực hiện với 

chủ đề:  "Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời". 

III. THỜI GIAN 

1. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 10 năm 2019. 

2. Lễ khai mạc: Tổ chức ngày 01 tháng 10 năm 2019. 

IV. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN 

1. Lễ khai mạc cấp huyện 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 01/10/2019.  

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên 

huyện Văn Quan (Phố Tân Xuân, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan). 

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, đại diện các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội có liên quan, cơ quan thông tin đại 

chúng; lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) các xã, thị trấn; hiệu 
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trưởng các trường học trên địa bàn huyện; đại diện của các tầng lớp Nhân dân, học 

sinh trên địa bàn huyện (Ủy quyền cho Phòng GD&ĐT mời). 

- Chương trình buổi Lễ giao cho phòng Giáo dục và Đào tao, Hội 

Khuyến học huyện phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX chuẩn bị: 

+ Văn nghệ chào mừng (TTGDNN-GDTX); 

+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (TTGDNN-GDTX); 

+ Phát động tuần lễ (Lãnh đạo huyện); 

+ Đại diện người học phát biểu (TTGDNN-GDTX); 

+ Đại diện Trung tâm Học tập cộng đồng phát biểu (Xã Tân Đoàn); 

+ Phát động quyên góp xây dựng Quỹ Khuyến học huyện (Chủ tịch Hội 

Khuyến học); 

+ Trao học bổng của Hội Khuyến học (Hội Khuyến học); 

+ Gửi thông điệp học tập suốt đời (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT); 

+ Kết thúc Lễ khai mạc. 

2. Tuần lễ học tập suốt đời 

Được tổ chức tại các trường học, Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện với các nội dung phù hợp với chủ đề. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học huyện, các trường THPT, Trung tâm 

GDNN - GDTX huyện tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động của Tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời. 

- Tổ chức các lớp học miễn phí với các nội dung, hình thức học tập phong 

phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông 

đảo học sinh và người dân tham gia học tập.  

- Tổ chức những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho học sinh, người 

dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong 

đời sống xã hội và các chương trình giáo dục về kỹ năng sống cho người có nhu 

cầu. 

- Báo cáo nội dung, kết quả hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

trước ngày 22/10/2018 gửi Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh. 

2. Các Trung tâm Học tập cộng đồng (HTCĐ) 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền cho nhân dân về chủ đề: "Phát triển thói 

quen đọc để trở thành người học suốt đời". Tuyên truyền, cập nhật thông tin, 

hình ảnh, đăng bài trên Trang thông tin điện tử huyện, tuyên truyền đến từng thôn 

bản về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học 
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tập. Thu hút Nhân dân địa phương đến đọc sách, đọc các chuyên đề tại thư viện, tại 

Trung tâm Học tập cộng đồng. 

- Đưa thông tin (Thời gian, địa điểm) về Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời trên Trang thông tin điện tử huyện. Duy trì, cập nhật thông tin các 

hoạt động  trên Trang thông tin điện tử huyện, TTHTCĐ. 

- Tổ chức quyên góp, lựa chọn sách thiết thực, phù hợp với mục tiêu giáo dục 

cho thư viện TTHTCĐ. 

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản (Máy tính, internet) phục vụ việc học tập, tra cứu, giảng dạy, ứng dụng vào 

đời sống, đưa nội dung tài liệu lên mạng,... 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 

của huyện Văn Quan, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện 

có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lạng Sơn (B/C); 

- Sở GD&ĐT Lạng Sơn;                                                                           
- Hội Khuyến học tỉnh; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c);                                                      
- CT, các PCT UBND huyện;   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;                        

- Hội Khuyến học huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;          (Thực hiện) 

- TTHTCĐ các xã, thị trấn;   

- Trường THPT: LVT, VQ; TTGDNN-GDTX;  

PTDT Nội trú THCS; 
- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.                                                        

                                                                                       
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đổng Tiến Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


