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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /KH-TCNDK Diên Khánh, ngày         tháng 9 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

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

  

Thực hiện Công văn số 2339/SLĐTBXH-GDNN ngày 23/9/2021 của Sở Lao 

động – TBXH Khánh Hòa về việc triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2021.  

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh xây dựng Kế hoạch thực hiện Tuần lễ 

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

1. Mục đích, yêu cầu 

- 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; 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 Covid-19 đang diễn 

biến phức tạp; 

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

dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19; gắn với   việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp và Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 

tháng 5 năm 2021của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08 

tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

2. Chủ đề 

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

dịch Covid-19. 

3. Thời gian tổ chức 

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021.  

4. Các hoạt động trong Tuần lễ 

 - Trường Trung cấp nghề Diên Khánh đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền trên các trang điện tử của Nhà trường. Treo băng rôn, khẩu hiệu trước cổng 

trường ở cả hai Cơ sở để tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số 

trong việc tạo cơ hội học tập suốt đời cho  mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị của thủ tướng chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban tỉnh để người dân biết và tham 
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gia; 

 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy và học;  

 - Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Tổ chức các lớp học 

trực  tuyến thông qua phần mềm Microsoft Teams;  

 - Khuyến khích giáo viên và học sinh tự nghiên cứu để có kiến thức, kỹ năng phát 

triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy và học trong điều kiện dịch Covid 19 còn diễn 

biến phức tạp. 

5. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được lấy từ nguồn kinh phí 

chi cho sự nghiệp giáo dục của Nhà trường.  

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Phòng Đào tạo – Quản sinh 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. 

- Tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - TBXH kết quả triển khai Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2021 của Nhà trường. 

6.2. Khoa GDTX và khoa Kỹ thuật công nghệ 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Nhà trường. 

6.3. Đoàn thanh niên 

- Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 cho học sinh 

toàn trường. 

6.4. Phòng Hành chính – Kế toán 

- Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 cho toàn thể 

cán bộ, giáo viên và nhân viên Nhà trường; 

- In và treo băng rôn tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 

ở cả 2 Cơ sở. 

6.5. Bộ phận quản lý Website Nhà trường: 

- Đăng thông tin Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 lên 

các trang thông tin điện tử của Nhà trường. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của 

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

Nhà trường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng (VBĐT); 

- Trưởng các phòng, khoa (VBĐT); 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường (VBĐT); 

- Đoàn thanh niên (VBĐT); 

- Lưu: VT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thế Kha 
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