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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 9070/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021của 

UBND tỉnh Đăk Lăk về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2021,  

Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021của UBND 

tỉnh Thị xã Buôn Hồ về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2021,  

Căn cứ Kế hoạch số 72 /KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 

UBND phường Thống Nhất về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2021,  

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ 

hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với những nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích. 

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; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan 

tâm, tham gia 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 COVID-19 đang diễn biến phức tạp.  

2. Yêu cầu. 

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 đươc̣ tổ chức với hình thức, 

nội dung thiết thưc̣, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn 

với việc triển khai thưc̣ hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, Nghi ̣quyết Đaị hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghi ̣quyết Đaị hội 

Đảng bộ thị xã lần thứ XVI và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030”; 

- Các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 đảm 

bảo tính thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc triển khai xây dựng 

xã hội học tập.  
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Chủ đề. 

- Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối 

cảnh đại dịch COVID-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. 

2. Thời gian tổ chức.  

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được phát động trong nhà 

trường từ ngày 17/10/2021 đến ngày 21/10/2021. 

3. Các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.  

a) Tuyên truyền các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2021 trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; thông tin đến các cán bộ, giáo 

viên, nhân viên trên mạng Zalo nội bộ nhà trường về tầm quan trọng và vai trò 

của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người 

trong bối cảnh giãn cách xã hội; 

b) Đẩy mạnh ứng duṇg công nghệ số trong tổ chức các hoaṭ động dạy học  

trong nhà trường; trong đó có dạy học trực tuyến thông qua phần mềm trực 

tuyến Zoom. Khuyến khích các lớp học nâng cao trình độ giáo viên như tập 

huấn sử dụng các phần mềm tin học mới, tập huấn sử dung phần mềm k12 

onlice trong dạy học, họp trực tuyến; 

c) Thành lập các câu lạc bộ trong nhà trường nhằm tạo điều kiện để mọi 

học sinh được tham gia các hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp 

tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ tinh thần, thể chất  trong bối 

cảnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí bị hạn chế do 

đại dịch COVID-19; 

đ) Khuyến khích các thư viện nhà trường, thư viện 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, luân 

chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Bộ phận phụ trách trang website trường THCS Nguyễn Trường Tộ sẽ 

đăng tải hình ảnh trên trang của trường http://nguyentruongto.buonho.edu.vn 

hình ảnh các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 theo 

kế hoạch nhà trường 

2. Tổ hỗ trợ kỹ thuật giáo viên, học sinh trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ dạy học trực tuyến năm học 2021 – 2022 

http://nguyentruongto.buonho.edu.vn/
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 Tăng cường hỗ trợ kĩ thuật cho giáo viên, học sinh trường THCS Nguyễn 

Trường Tộ  để nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên, các 

em học sinh trong dạy học trực tuyến năm học 2021 – 2022; 

 Tập huấn sử dụng các phần mềm tin học mới smart Elearning hướng dẫn 

giáo viên cài đặt phần mềm, sử dụng phần mềm.  

3. Các câu lạc bộ trong nhà trường (Nghệ thuật, Stem, Thể  dục thể 

thao, Tư vấn tâm lý học đường). 

Thực hiện các hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng 

cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ tinh thần, thể chất  trong bối cảnh 

các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí bị hạn chế do đại 

dịch COVID-19. 

 4. Bộ phận Thư viện. 

Xây dựng, thực hiện kế hoạch các tiết đọc thư viện trong bối cảnh dịch 

Covid 19 và sau khi dịch được kiểm soát đi học trở lại; 

Khuyến khích các thư viện nhà trường, thư viện 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, luân 

chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau. 

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

2021 của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, yêu cầu các bộ phận nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                                
- Phòng GDĐT (b/cáo); 

- UBND phường (b/cáo); 

- BGH trường (c/đạo); 

- Bộ phận có liên quan; (t/hiện); 

- Lưu: VT, HSPCGD_Tr10b.         

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Đây 
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