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Số:        /UBND-GDĐT 
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2022 

Xuân Trường, ngày         tháng 9 năm 2022 

   

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

                                

Thực hiện Công văn số 1442/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 14/9/2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề  “Thúc đẩy chuyển 

đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 tại 

các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị 

trấn trong huyện. Trong đó, Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 

01/10/2022; Lễ khai mạc của huyện diễn ra tại trường THCS Xuân Hoà. 

- Các hoạt động tổ chức trong Tuần lễ: 

a) Tổ chức treo băng rôn ở cổng chính của các đơn vị với nội dung: 

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022 

(01/10 – 07/10/2022) 

CHỦ ĐỀ: THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỤC VỤ CHO HỌC TẬP  

SUỐT ĐỜI SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 

(Thời gian treo bắt đầu từ ngày 30/9/2022 đến ngày 10/10/2022) 

b) Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, các trang 

mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ 

hội học tập suốt đời cho mọi người. 

c) Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản 

lý, dạy, học, hoạt động thư viện và thúc đẩy các hoạt động của Tuần lễ trong suốt 

năm học. 

2. Giao Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực 

thuộc tổ chức thực hiện; phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc tổ chức 

Tuần lễ; tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện, Sở GD&ĐT tỉnh theo quy định. 



Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện 

(qua Phòng GD&ĐT huyện tổng hợp) trước ngày 12/10/2022./. 
 

Nơi nhận:  
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;  

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, GDĐT.                                                                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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