
 

 

 

     

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm VHTTDL&TT huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1920/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 28 tháng 9 năm 

2022 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022; Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Theo 

chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ 

chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 theo chỉ đạo, hướng dẫn của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1920/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 28 

tháng 9 năm 2022 và việc triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình 

Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện(1); vận động, khuyến 

khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực đồng hành, tham gia; bố trí 

kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, 

rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt 

đời; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, 

sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội 

học tập.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Hội Khuyến học huyện hướng dẫn các địa phương, đơn vị 

trong việc triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 

đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 

1920/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 28 tháng 9 năm 2022; theo dõi, tổng hợp kết 

quả triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy 

ban nhân dân huyện đảm bảo theo quy định.  

- Chỉ đạo các đơn vị trường trực thuộc, tổ chức các lớp học, tập huấn, hội 

thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh 

hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề 

thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công 

nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc cho người dân. 

3. Trung tâm VHTTDL&TT huyện: Tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn huyện theo chỉ 

đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và nội dung chỉ đạo của UBND 

huyện tại Văn bản này. 

                   
(1) Kế hoach 121/KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô 

hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VX 

V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2022 

       Kon Rẫy, ngày      tháng     năm 
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Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h);  

- Sở Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- Thường trực huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- CVP, PCVP VP UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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