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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021 

 

Thực hiện công văn số 3001/SGDĐT-GDCNTX ngày 21 tháng 9 năm 2021 

của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2021, trường THCS&THPT Trung Hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện với những nội dung cụ thể: 

I. Nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ: 

a, Thực hiện công tác tuyên truyền: Treo băng rôn, tuyên truyền qua ứng dụng 

dạy trực tuyến để hưởng ứng Tuần lễ trước thời gian tổ chức lễ khai mạc một tuần 

cho đến khi kết thúc với nội dung chủ đề năm 2020: “Chuyển đổi số và cơ hội 

học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid- 19”. 

b, Tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ 

- Tổ chức khai mạc Tuần lễ qua ứng dụng Google Meet (do giáo viên chủ 

nhiệm thực hiện) 

- 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; thu thập và khia 

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 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 lẫn chất lượng. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử 

dụng thông tin trên mạng một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, 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, 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. 

- 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; da dạng hóa 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 dụng văn 

hóa học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực. 

- Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện 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 khia các mô hình 

đọc sách/chia sẻ kiến thức liên thế hệ, luân chuyển sách báo, tài liệu giấy và tài 

liệu số với nhau. 

- Khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia các diễn đàn, hội thảo, hội 

nghị trực tuyến của Tổ chức giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc 

(UNESCO) tại địa chỉ http://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia 

sẻ kinh nghiệm về cách tận dụng các nề tảng số để tổ chức các hoạt động học tập. 

II. Quy mô, thời gian, địa điểm 

1. Qui mô: cấp trường 

2. Thời gian tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 từ ngày 

01/10/2021 đến hết ngày 7/10/2021.  

3. Địa điểm: tại trường THCS&THPT Trung Hóa 

III. Đối tượng: Toàn thể học sinh, CBGV, NV tham gia 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Ban chỉ đạo 

- Đ/c Đinh Văn Phượng, Phó Hiệu trưởng:  Xây dựng, triển khai kế hoạch; 

Tổ chức thực hiện kế hoạch; Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.  

- Đồng chí Cao Duy Tâm tập huấn cho CBGV-NV- học sinh khai thác sử 

dụng ứng dụng Google Met để dạy và học trực tuyến và các ứng dụng liên quan. 

- Đ/c Đinh Thị Lê, Nhân viên thư viện: Tổ chức các hoạt động tư vấn, tập 

huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng 

Internet một cách hữu ích, an toàn, cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử. 

Hoàn thành báo cáo. 

- Đ/c Nguyễn Duy Khánh, Bí thư Đoàn trường; Giáo viên chủ nhiệm: Phụ 

trách công tác tổ chức học sinh, phối hợp cùng đ/c Lê tổ chức các hoạt động có 

liên quan. 

2. Các hoạt động cụ thể 

TT Nội dung Thời gian Địa điểm 
Bộ phận phụ 

trách 

1 Chạy dòng chữ trên bảng đèn led, 

tivi lớp học với nội dung: “Chuyển 

đổi số và cơ hội học tập suốt đời 

cho tất cả mọi người trong bối cảnh 

đại dịch Covid- 19”. 

 

25/9/2021 

đến 

07/10/2021 

Cổng trường Đồng chí 

Tùng.  

2 Tổ chức phát động Tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời 

 01/10/2021 Trực tuyến 

qua ứng dụng 

Google Meet 

GVCN 

http://uil.unesco.org/


3 Tổ chức phát động đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT trong hoạt động dạy học 

trực tuyến ;  

 02/10/2021  Trực tuyến Đ/c Cao Duy 

Tâm 

4 Tổ chức các hoạt động tư vấn, tập 

huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm 

kiếm, khai thác và sử dụng thông tin 

trên mạng Internet một cách hữu ích, 

an toàn, cách sử dụng sách điện tử, 

thư viện điện tử… 

5/10 -

31/10/2021 

Trực tuyến, sẻ 

chia tài liệu 

Đ/c Đinh Thị 

Lê – NV thư 

viện 

5 Giới thiệu sách và các tài liệu điện tử 

hữu ích trên website của nhà trường. 

Xuyên suốt 

cả năm 

 Trên website  Nhóm học sinh 

CLB sách và 

nhân viên TV 

6 Tạo các trang mạng xã hội trên 

facebook hay blogs của thư viện nhà 

trường, CLB sách để học sinh và 

giáo viên trao đổi về những cuốn 

sách hay. 

Xuyên suốt 

cả năm 

 Đoàn trường, 

NV thư viện và 

CLB sách. 

7 Tổng kết tuần lễ Hưởng ứng học tập 

suốt đời 2021 

07/10/2021 Trực tuyến Toàn thể 

CBGV,NV 

  

Trên đây là kế hoạch triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2021, đề nghị các đồng chí nhiêm túc thực hiện. Nếu có điều gì vướng mắc đề 

nghị báo cáo cho Ban chỉ đạo để có sự chỉ đạo kịp thời. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GDCN-TX-Sở GD&ĐT QB; 

- BCĐ; 

- Công đoàn;  

- Đoàn trường; 

- Lưu: VT. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Phượng 
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