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UBND QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN 

Số:  66 /KH-MNCE 

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

Gia Thụy, ngày  24 tháng 09 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 
 

Căn cứ công văn số 4342/BGDĐT-GDTX ngày 07/9/2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT)về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 
năm 2022;  

Căn cứ Công văn số 9142/VP-KGVX ngày 13/09/2022 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 2859/SGDĐT-GDTX-ĐH ngày 16/09/2022 của Sở 
GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 
2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/09/2022 của ban chỉ đạo xây 
dựng xã hội học tập Quận Long Biên về việc tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học 
tập suốt đời” năm 2022. 

Trường mầm non Chim Én xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng 
học tập suốt đời” năm 2022 như sau: 

I./ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân 
dân, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên 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 cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh nhà 
trường trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh 
va công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu CBGVNV; đặc biệt trong bối cảnh 
bình thường mới sau đại dịch Covid-19. 

Việc tổ chức Tuần lễ phải thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan 
tâm và tham gia tích cực của các cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

2. CHỦ ĐỀ 

Chủ đề Tuần lễ năm 2022: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập 
suốt đời sau đại dịch COVID-19” 

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

- Tuần lễ tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến 07/10/2022. 

- Ngày 12/10/2022: báo cáo kết quả triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học 
tập suốt đời” năm 2022. 

4. ĐỐI TƯỢNG 
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Toàn thể cán bộ, GV, NV nhà trường 

5. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN LỄ 

- Thông tin tuyên truyền trên Website, bảng tin, loa phát thanh của 
trường, trong các buổi họp, buổi sinh hoạt chuyên môn các khối, tổ về mục đích, 
ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng XHHT, triển khai xây 
dựng mô hình học tập, chủ đề và các họa động của Tuần lễ:  

+ Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại 

+ Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất. 

+ Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập. 

+ Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời. 

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân. 

+ Học tập để phát triển quê hương, đất nước. 

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao. 

+ Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển. 

+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc. 

+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả. 

+ Học để trở thành người công dân tốt. 

+ Học tập suốt đời – chìa khóa của mọi thành công. 

+ Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và 
của toàn dân. 

+ “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi.” (Hồ Chí Minh). 

+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh). 

+ Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh). 

 + Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh). 

+ Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở. 

+ Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra 
cho bạn. 

- Tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị 
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. 

- 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; tổ chức 
các hoạt động, chương trình kỷ niệm 51 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tổ chức các hoạt động 
khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc 
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bộ; chương trình thu gom, tặng sách trong các trường học trong Tuần lễ với 
những nội dung cụ thể thiết thực. 

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác giảng dạy. khai thác các nguồn tài nguyen giáo 
dục mở hữu ích, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng công nghệ thông tin của 
nhà trường. 

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

6.1. Lãnh đạo trường:  

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cá nhân và bộ phận triển khai thực hiện. 

- Báo cáo ban chỉ dạo xây dựng XHHT Quận Long biên theo kế hoạch số 
01/KH-BCĐ ngày 21/9/2022  v/v tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời’ 
năm 2022 

6.2. Đoàn trường, công đoàn: 

 - Triển khai tuyên truyền rộng rãi trong công đoàn viên, đoàn viên, thanh 
niên. 

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. 

- Tổ chức lễ khai mạc phát động hưởng ứng Tuần lễ vào chiều ngày 
03/10/2022. 

- Treo băng rôn tuyên truyền. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tuần lễ năm 2022 của trường mầm non 
Chim Én. Yêu cầu các bộ phận cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- BCĐ ;              để báo cáo                               
- CB-GV-NV trường;                             
- Website trường;            để thực hiện         
- Lưu: VT  

HIỆU 
TRƯỞNG 

 
 
 
 

 

Vũ Thị Phương 
 

 


