
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  
Số: 1535/SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng  

học tập suốt đời năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hưng Yên, ngày 23 tháng 9 năm 2019 

 
 

     Kính gửi:  

 - Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các trường THPT; trường PT nhiều cấp học thuộc sở; 

 - Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện/TX/TP; 

 - Các đơn vị có học viên học chương trình GDTX cấp THPT. 

 

Thực hiện Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ 

GDĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; Kế hoạch 

số 119/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở 

Giáo dục và Đào hướng dẫn các đơn vị phối hợp với Hội khuyến học và các đơn 

vị liên quan báo cáo UBND huyện/TX/TP tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2019 với các nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu  

- Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học tập 

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

toàn xã hội;  

- Huy động được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các cấp chính 

quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, mọi người dân trong việc triển khai các 

hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; 

- Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 phải đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, 

liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. 

2. Chủ đề: Thực hiện theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 20/9/2019 

của UBND tỉnh Hưng Yên là: “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác 

Hồ vĩ đại”. 

       3. Thời gian:  

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được tổ chức từ ngày 

01/10/2019 đến ngày 07/10/2019. 

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 cấp tỉnh tổ chức ½ ngày, 

từ 8h00 ngày 01/10/2019. 
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       4. Nội dung và cách thức tổ chức 

 Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, 

thị trấn và các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2019 theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh 

Hưng Yên. Cụ thể như sau: 

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2019;  

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; 

tổ chức các đoàn xe tuyên truyền lưu động về chủ đề và các hoạt động của Tuần 

lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho 

cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi 

trường cho người dân; các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; 

các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 

bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên Trung tâm học tập cộng đồng; 

- Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa 

đàm về khuyến đọc, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập như: tổ 

chức hội sách; trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ cho sự kiện chính 

trị, văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của địa phương; tổ 

chức các cuộc thi về sách; tổ chức thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa tại địa 

phương tại các bảo tàng, di tích; phát động các phong trào, các chương trình thu 

gom, tặng sách các trường học, thư viện,...; tổ chức các hoạt động, chương trình 

kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các 

trường tiểu học, THCS; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các 

trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị. 

 Ngoài các hoạt động trên đây, các đơn vị có thể tổ chức các hoạt động 

khác phù hợp với điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật. 

 5. Tổ chức thực hiện 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái 

Châu bảo cáo với UBND huyện về kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc điểm Tuần lễ 

hưởng ứng học tập suốt đời tại huyện, đồng thời khai giảng năm học 2019-2020 

đối với Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Dân; 

 - Các phòng giáo dục và đào tạo, trường THPT, trung tâm GDTX, trung 

tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố, đơn vị có lớp học chương trình 
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GDTX cấpTHPT xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2019. 

 - Kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời các đơn vị gửi báo cáo kết 

quả thực hiện bằng văn bản (kèm theo một số hình ảnh tiêu biểu về các lớp học, 

các hoạt động liên quan đến việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2019 tại địaphương) về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH-GDTX) và bằng thư 

điện tử theo địa chỉ: phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn trước ngày 15/10/2019. 

            Nhận được Công văn, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở (qua Phòng 

GDTrH-GDTX) để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết./.   
 

 Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, Phòng GDTrH-GDTX. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Hùng 
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