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UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐÔNG TRIỀU 

–––––––––––––– 
 

Số: 72/KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Đông Triều, ngày 24 tháng 9 năm 2013 

 
KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI  
NĂM HỌC 2013-2014 

 
 Thực hiện công văn số 2649/SGD&ĐT-GDTX ngày 11/9/2013 của Sở 
GD&ĐT về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013-
2014”, Uỷ ban nhân dân huyện Đông Triều triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức 
“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013-2014" trên địa bàn toàn 
huyện như sau: 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về học tập suốt đời và 

xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đồng thời triển khai rộng khắp kế hoạch 
tổ chức thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. 

- Nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết 
chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của 
người dân. 

- Nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. 

2. Yêu cầu: 
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013-2014 phải được tổ 

chức nghiêm túc, quy mô, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và 
nhân dân trong toàn huyện.  

II. CHỦ ĐỀ 
“Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả” 

III. THỜI GIAN 
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các đơn vị, các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn huyện thực hiện từ ngày 30/9/2013 đến hết ngày 06/10/2013, trong đó:  
- Tổ chức điểm cấp huyện Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm học 2013-2014 vào ngày 01/10/2013 và tổng kết vào ngày 06/10/2013 
tại Thị trấn Mạo Khê.  

- Các Trung tâm HTCĐ trên địa bàn huyện tổ chức khai giảng năm học 
2013-2014 và các hoạt động hưởng ứng vào các ngày trong tuần từ 30/9/2013 
đến hết ngày 06/10/2013. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG 
- Phòng GD&ĐT phối hợp với Hội khuyến học huyện chọn Thị trấn Mạo 

Khê để tổ chức điểm cấp huyện Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 
năm học 2013-2014 vào ngày 01/10/2013 và tổng kết vào ngày 06/10/2013. 
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- Treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền tại các nơi 
công cộng với nội dung theo các chủ đề học tập suốt đời. 

   - Khuyến khích các Trung tâm HTCĐ tổ chức Hội thảo về chủ đề “Học để 
có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”. 

- Phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, ban ngành, đoàn thể trong 
huyện, Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề. 
   - Tổ chức làm báo, thi viết bài, đưa tin truyền thanh, truyền hình theo các 
chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 
 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
 - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai 
“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013-2014”; 

- Phối hợp với Hội Khuyến học theo dõi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
các xã, thị trấn, Trung tâm HTCĐ trong việc thực hiện kế hoạch “Tuần lễ hưởng 
ứng học tập suốt đời năm học 2013-2014”. 

- Chủ trì tổ chức điểm cấp huyện Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập 
suốt đời năm học 2013-2014. 

2. Phòng Văn hoá - Thông tin  
- Tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị treo các băng rôn, khẩu hiệu, tranh 

cổ động, pano tuyên truyền tại các nơi công cộng với nội dung theo các chủ đề 
học tập suốt đời (đính kém phụ lục 1). 

- Chỉ đạo các nhà văn hóa xã, thị trấn tổ chức các hoạt động với các nội 
dung và hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh 
vực của đời sống xã hội cho đông đảo người dân được học tập, thăm quan. 

3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn  
- Chỉ đạo Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn phối hợp với Hội Khuyến học, 

các tổ chức đoàn thể của địa phương để tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 
đời năm học 2013-2014” theo kế hoạch đã đề ra. 

- Chỉ đạo các trung tâm HTCĐ treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho tuần 
lễ hưởng ứng học tập suốt đời.  

4. Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. 
- Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai tổ 

chức hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013-2014”; 
- Tổ chức khai giảng năm học mới 2013-2014 tại trụ sở của UBND/ Trung 

tâm HTCĐ/Nhà văn hóa (thông báo lịch cụ thể và địa điểm tổ chức về Phòng 
GD&ĐT trước ngày 28/9/2013). 

- Khuyến khích tổ chức Hội thảo, các buổi tọa đàm, sinh hoạt, giao lưu 
theo chủ đề học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm Hướng nghiệp và 
Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn 
giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về 
các lĩnh vực trong đời sống xã hội; 
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- Tổ chức tổng kết vào ngày 06/10/2013 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, 
tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ 
hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013-2014”. 

5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 
Tổ chức làm báo, thi viết bài, đưa tin truyền thanh, truyền hình theo các 

chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 
6. Hội khuyến học huyện 
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn xã hội 

về học tập suốt đời, xây dựng XHHT. 
- Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm HTCĐ 

thị trấn Mạo Khê và các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ 
chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013-2014”. 

- Chỉ đạo Hội Khuyến học các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm HTCĐ 
để tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013-2014” ở 100% 
các xã, thị trấn. 

- Phát hiện và đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, mô 
hình, những nhân tố tích cực trong các hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời 
năm 2013.  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy 
ban nhân dân huyện, Hội khuyến học Tỉnh và Sở GD&ĐT. 

VI. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐIỂM LỄ KHAI MẠC “TUẦN LỄ HƯỞNG 
ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM HỌC 2013-2014” CẤP HUYỆN 

1. Đơn vị chủ trì: Phòng GD&ĐT huyện. 
2. Thời gian và địa điểm 
- Thời gian: từ 8h00 ngày 01/10/2013.  
- Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Mạo Khê. 

 3. Thành phần tham dự và hưởng ứng 
* Đại biểu mời: 
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội khuyến học Tỉnh; 
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân huyện; 
- Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của huyện; 
- Lãnh đạo: Ủy ban MTTQ huyện, Hội Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Hội 

Cựu giáo chức, LĐLĐ huyện, Công đoàn Giáo dục huyện, Hội Luật gia, Hội 
nông dân, Hội Cựu chiến binh, Phòng Văn hoá - Thông tin, Đài Truyền thanh - 
Truyền hình huyện, UBND các xã (thị trấn) trên địa bàn huyện. 

* Đại biểu triệu tập: 
- Lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá - Thông tin, Đài 

Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã (thị trấn) trên địa bàn huyện. 
- Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thị 

trấn Mạo Khê. 
- Đại biểu các khu dân cư, học viên tại trung tâm HTCĐ thị trấn Mạo Khê 

( 100 đại biểu). 
- Đại diện cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh các trường TH, 

THCS trên địa bàn thị trấn Mạo Khê ( mỗi trường 10 đại biểu). 
4. Nội dung chương trình 
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(đính kèm phụ lục 2) 
 5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện 
Phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện mời các đại biểu là khách mời.  
5.2. Phòng GD&ĐT  
Tổ chức chương trình Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm học 2013-2014. 
5.3. Trung tâm học tập cộng đồng Thị trấn Mạo Khê 
- Treo các băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền tại Trung 

tâm HTCĐ và Hội trường UBND thị trấn theo các chủ đề học tập suốt đời. 
- Trang trí khánh tiết cho buổi Lễ (phông, băng rôn, khẩu hiệu,…); chuẩn 

bị bàn ghế đại biểu, bục nói chuyện, ghế ngồi cho các đại biểu đến dự; bố trí 01 
phòng đón tiếp đại biểu. 

- Chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ chào mừng trước giờ khai mạc. 
5.4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 
- Cử phóng viên đưa tin truyền thanh, truyền hình Lễ khai mạc. 
- Viết bài, đưa tin theo các chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội 

học tập. 
 
Kết thúc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời yêu cầu các đơn vị báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng 
XHHT (Phòng GD&ĐT) trước ngày 09/10/2013. Báo cáo các đơn vị gửi qua 
đường công văn và bản mềm qua hộp thư: cmthcs@dongtrieu.edu.vn 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai tổ chức 
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình 
thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp với Phòng GD&ĐT để cùng phối 
hợp giải quyết./. 

                                                                                                                  
Nơi nhận: 
   - UBND Tỉnh (b/cáo); 
   - Sở GD&ĐT (b/cáo); 
   - TT HU, HĐND, UBND huyện (b/cáo); 
   - UBMTTQ, các Hội và các Đoàn thể, trung 
tâm HN&GDTX (p/hợp); 
   - Hội khuyến học huyện (t/hiện); 
   - Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn 
hoá thông tin, (t/hiện); 
   - Đài Phát thanhTruyền hình huyện (t/hiện); 
   - UBND, TT HTCĐ các xã, thị trấn (t/hiện); 
   - Lưu: (VP). 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

( Đã ký) 
 
 
 
 

Trần Văn Vinh 
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Phụ lục 1 
 

1. Các nội dung băng rôn, khẩu hiệu: 
- “Học, Học nữa, Học mãi” VI. Lenin 
- "Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả". 
- “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013-2014”. 
2. Cách thức quảng cáo, địa điểm:  
- Treo pano, áp phích tại các cơ sở giáo dục, các trường học. 
- Treo: Phướn thả, băng ron trên các ngả đường. 

 
 

Phụ lục 2 
 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC 
 “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM HỌC 2013-2014” 

Thời gian: từ 8h00’ ngày 01/10/2013 
Địa điểm: Hội trường UBND Thị trấn Mạo Khê 
Đơn vị chủ trì: Trung tâm HTCĐ Thị trấn Mạo Khê. 

 
TT Thời gian Nội dung Người thực hiện 
1 8h00 - 8h30 Tiếp đón đại biểu. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT,  

TTHTCĐ Thị trấn Mạo Khê 
2 8h30 - 9h00 Văn nghệ chào mừng  TTHTCĐ Thị trấn Mạo Khê 
3 9h00 - 9h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Phòng GD&ĐT 
4 9h10 - 9h20 Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm học 2013-2014. 
Lãnh đạo huyện 

5 9h20 - 9h30 Đại diện cơ sở tạo cơ hội học tập suốt đời cho 
mọi người phát biểu. 

Ban giám đốc TTHTCĐ  
Thị trấn Mạo Khê 

6 9h30 - 9h40 Đại diện người học phát biểu hưởng ứng 
việc suốt đời học tập để đi lên. 

Học viên tại TT HTCĐ  
Thị trấn Mạo Khê 

7 9h40 - 9h50 Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội Khuyến 
học Tỉnh, Lãnh đạo Sở GD&ĐT  

 

8 9h50 - 
10h00 

Thông báo các hoạt động tiếp theo để hưởng 
ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2013. 

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT 

 
 
 
 


