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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 

 

 

Căn cứ Công văn số 2859/SGDĐT- GDTX-CN ngày 16/9/2022 của Sở 

GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng  học tập suốt đời năm 2022; 

trường THPT Liên Hà xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2022 với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập giúp nâng cao 

nhận thức của Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh 

(CBQL-GV-NV-NLĐ-HS) trong nhà trường về vai trò của chuyển đổi số với 

việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của Cấp ủy, Ban giám hiệu, các tổ 

nhóm chuyên môn, tổ chức Công Đoàn; tổ chức Đoàn thanh niên, giáo viên chủ 

nhiệm, giáo viên bộ môn, CMHS trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ 

nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời cho toàn thể CB,GV,NV 

và HS nhà trường trong bối cảnh sau đại dịch Covid. 

Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với 

mục tiêu giáo dục của Nhà trường; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 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” 

II. NỘI DUNG 

1.  Chủ đề hưởng ứng: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời 

sau đại dịch Covid 19” 

2.  Thời gian tổ chức: Từ ngày  01/10  đến  ngày 7/10/2022 

Ngày phát động: Thứ Hai ngày  3/10/2022 trong HS 

                            Thứ Tư ngày 28/9/2022 trong GV, NV 

3. Các hoạt động hưởng ứng 

3.1. Công tác tuyên truyền 
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- Triển khai các công văn Sở GD&ĐT; Kế hoạch của nhà trường đến toàn thể 

CBQL-GV-NV-NLĐ-HS để nắm bắt nội dung thực hiện. 

- Tuyên truyền trong CBQL-GV-NV-NLĐ-HS về tầm quan trọng của việc học 

tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Website của nhà trường về việc học tập 

thường xuyên, học tập suốt đời. Nâng cao nhận thức cho CBQL-GV-NV-NLĐ-

HS về học tập suốt đời; thay đổi hành vi về việc tự học, tự đọc; việc học ở 

trường, ở sách vở và học hỏi lẫn nhau một cách thiết thực, hiệu quả. 

- Băng rôn trên Website của trường: 

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022 

                              (01/10 – 07/10/2022) 

“Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19” 

3.2. Các hoạt động 

- Nhà trường phát động việc học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện; tích cực khai 

thác thu thập các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích. 

-  Tổ chức hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng 

Internet một cách an toàn, hiệu quả cho CBQL-GV-NV-NLĐ-HS trong nhà 

trường. 

- Khuyến khích CBQL-GV-NV-NLĐ-HS trong nhà trường tích cực đọc sách, tự 

học, tự nghiên cứu để nâng cao nhận thức và hoàn tốt nhiệm vụ của mình. 

- Tổ chức phát động phong trào quyên góp sách để tăng cường đầu sách hay 

trong thư viện nhà trường, trong các tủ sách của các lớp, tăng cường thêm hệ 

thống máy tính có kết nối mạng Internet trên thư viện nhà trường, để đáp ứng nhu 

cầu sử dụng khai thác Internet của CBQL-GV-NV-NLĐ-HS. Phát động HS giữ 

gìn SGK cẩn thận và dành tặng HS hoàn cảnh khó khăn vào dịp cuối năm học. 

- Đoàn TN triển khai hoạt động dưới cờ với các nội dung theo chủ đề trên. Tổ 

chức cho các khối lớp thi đua đọc sách tại Thư viện, tính điểm cộng vào kết quả 

thi đua cuối tuần lễ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên tham mưu cho Ban giám 

hiệu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sự kiện Tuần lễ, có phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân và theo những nội dung thực hiện chi tiết. 



3 

 

- BGH triển khai đến toàn thể Hội đồng sư phạm 

- Giao cho Đoàn thanh niên: 

+ Tổ chức tuyên truyền Tuần lễ vào 7h30 ngày 3/10/2022 

+ Tổ chức phát động phong trào thi đua đọc sách tại Thư viện nhà trường trong 

Tuần lễ. 

+ Tổ chức hoạt động dưới cờ trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần với nội dung 

theo chủ đề của Tuần lễ vào ngày 03/10/2022. 

- Giao cho các đ/c Tổ trưởng chuyên môn, động viên khuyến khích, kiểm tra đôn 

đốc các thành viên của tổ mình thực hiện nội dung hoạt động của Tuần lễ. 

- Giao cho Tiểu ban Web và truyền thông làm băng rôn đăng Web; chụp ảnh các 

hoạt động, lấy thông tin viết bài và đăng trên Website của nhà trường và trong 

ennetviet, facebook 

- Giao cho GVCN triển khai, phát động và quán triệt tinh thần công văn, Kế 

hoạch của nhà trường đến học sinh của lớp mình trong giờ sinh hoạt lớp chủ 

nhiệm. 

- Giao cho GVBM hướng dẫn học sinh lớp mình dạy kĩ năng tìm kiếm tài liệu; 

khả năng tự học bộ môn; kho học liệu bộ môn. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng  học tập suốt đời năm 2022 

của nhà trường, yêu cầu các đoàn thể, các CBQL-GV-NV-NLĐ-HS toàn trường 

thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Cấp ủy, BGH; 

- Công đoàn, Đoàn TN; TTCM, GVCN; 

- Lưu VT. 

            HIỆU TRƯỞNG 

                   (Đã kí) 

 

 

 

 

             Phạm Thị Hiền 

 


