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KẾ HOẠCH 

Tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 

 

Căn cứ công văn số 2326/SGDĐT-NVDH ngày 26/9/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.  

Thực hiện công văn số 1459/PGDĐ-THCS Phòng giáo dục và đào tạo Ninh Hải 

ngày 03 tháng 10 năm 2022  về việc tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời “năm 

2022; 

Thực hiện kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học 2022-2023;  

 Trường THCS Nguyễn Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chức Tổ chức “ Tuần lễ 

hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

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; Huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của giáo 

viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, lực lượng xã hội  trong việc triển khai các 

hoạt động của tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. 

Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và toàn thể nhân dân,lực lượng 

thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia “Tuần lễ Hưởng 

ứng học tập suốt đời” năm 2022. 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức với hình thức, nội 

dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19. 

 2. Yêu cầu: 

Các hoạt động ”Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”  năm 2022 được tổ chức 

đảm bảo tranh thủ được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, học 

sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

 II. Nội dung: 

 1. Chủ đề và nội dung hoạt động: 

 1.1. Chủ đề: 

PHÒNG GD&ĐT NINH HẢI 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 

Số: 108/KH-THCSNTB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Hộ Hải , ngày 04  tháng 10 năm 2022 
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  “ Thúc đẩy chuyển đổi số phục cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” 

 1.2. Nội dung hoạt động: 

Thư viện tham mưu với Lãnh đạo nhà trường  thực hiện theo Công văn số 

1459/PGDĐ-THCS Phòng giáo dục và đào tạo Ninh Hải ngày 03 tháng 10 năm 2022  về 

việc tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời “năm 2022; với chủ đề 2022 “ Thúc 

đẩy chuyển đổi số phục cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” cho toàn thể 

cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường từ 03/10/2022 đến ngày 

07/10/2022.  

 Trang trí, sắp xếp, trưng bày các tài liệu sách, báo, tạp chí, truyện, cờ vua... tại 

phòng thư viện và phòng đọc của giáo phục vụ cho giáo viên và học sinh toàn trường 

tham gia tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. 

Lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo treo băng rôn tại trường từ ngày 01/10/2022 đến 

hết ngày 10/10/2022 với chủ đề: “ Thúc đẩy chuyển đổi số phục cho học tập suốt đời 

sau đại dịch COVID-19” 

2. Thời gian tổ chức 

 Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022. 

- Địa điểm: Tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình. 

- Thành phần tham gia: Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn 

trường. 

3.Tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực trong Tuần (Từ 01/10/2022 

đến 10/10/2022): 

Thư viện nhà trường kết hợp với đội thiếu niên của trường để sắp xếp, bố trí chỗ 

ngồi, giữ trật tự cho bạn đọc đến thư viện đọc sách. 

Mở cửa Thư viện từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

4.Tổ chức thực hiện: 

Thông báo công văn số 205/KH-TVT của thư viện tỉnh ngày 23/9/2022 về việc tổ 

chức các hoạt động “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 cho toàn thể học 

sinh tham gia.  

Người phụ trách hướng dẫn bạn đọc thực hiện, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt 

đời; Nhân viên thư viện nhà trường. 

Các đoàn thể nhà trường cùng phối kết hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch đã đề ra. 
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Trên đây là kế hoạch Tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 

2022;của Trường THCS Nguyễn Thái Bình. Đề nghị các đoàn thể nhà trường, các bộ 

phân liên quan thực hiện./.  

 Nơi nhận:           KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                      

- Lãnh đạo nhà trường;                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu: TV, VT.              

 

 

 

                   Nguyễn Trọng Thiện 

 

 

 

 

                          

 


