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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Nam Định  

năm 2021 

 

Căn cứ 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”, Công văn 

số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ 

chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. UBND tỉnh lập kế hoạch tổ 

chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Nam Định năm 2021, 

cụ thể như sau:  

I. Mục đích 

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 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. 

II.  Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

tỉnh Nam Định năm 2021 

1. Tiêu đề 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021  

(01/10 – 07/10/2021) 

Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người  

trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

2. Hình thức, địa điểm, thời gian 

- Hình thức: Hội nghị tập trung 

- Địa điểm: Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Nam Định. 

- Thời gian: 8h00 thứ Sáu, ngày 01/10/2021. 

3. Thành phần dự hội nghị 

- Đại biểu khách mời 

+ Đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
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+ Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy; 

+ Đại diện lãnh đạo trường Chính trị Trường Chinh; 

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, Hội...; 

+ Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định; Báo Nam Định; các cơ quan 

thông tấn báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. 

- Đại biểu triệu tập 

+ Lãnh đạo các phòng chức năng cơ quan Sở GDĐT. 

+ Lãnh đạo, chuyên viên Phòng giáo dục đào tạo thành phố Nam Định.  

+ Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành 

phố Nam Định. 

+ Lãnh đạo trung tâm HTCĐ cộng đồng xã/phường trên địa bàn thành phố 

Nam Định. 

+ Đại diện giáo viên, học sinh trường THCS Lương Thế Vinh, TP Nam 

Định. 

4. Tiến trình Lễ Khai mạc 

- Chào cờ 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Lãnh đạo tỉnh khai mạc, phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2021. 

- Phát biểu của lãnh đạo thành phố Nam Định 

- Phát biểu hưởng ứng việc học tập suốt đời trong cộng đồng: Đại diện 

trung tâm học tập cộng đồng. 

- Phát biểu hưởng ứng về việc học tập của tuổi trẻ: Học sinh THCS Lương 

Thế Vinh. 

- Tặng sách, tặng học bổng (nếu có) 

- Kết thúc Lễ khai mạc. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. UBND thành phố Nam Định phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây 

dựng chương trình Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Nam 

Định năm 2021, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức 

Lễ khai mạc Tuần lễ đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức Tuần 

lễ hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Nam Định năm 2021, tổng hợp báo cáo về Lễ 

khai mạc và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Nam Định năm 2021; phối 
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hợp với UBND thành phố Nam Định chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Nam Định và các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung triển khai Lễ khai 

mạc. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND thành phố Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam 

Định tuyên truyền, đưa tin, làm phóng sự về xây dựng xã hội học tập và Tuần lễ 

hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Nam Định năm 2021.  

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời tỉnh Nam Định năm 2021. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ để Lễ Khai mạc diễn ra thành công tốt 

đẹp./. 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND thành phố Nam Định; 

- Lưu: VP1, VP7. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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