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    OẠC  

Tổ chức  uần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021  

tại  an  uản lý  hu kinh tế 

 

Thực hiện Công văn số 1362/UBND-KGVX  ngày 20/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2021; Công văn số 2173/SGDĐT-GDTrHCTTX  ngày 23/9/2021 của Sở giáo 

dục và Đào tạo về việc Tổ chức Tuần lế hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. 

Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍC , YÊ  CẦ  

1. Mục đích 

Tổ chức Tuần lễ 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 công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 

trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Tuần lễ với những hình thức, nội dung phù hợp và phải linh hoạt, 

sáng tạo, thiết thực tận dụng tối đa các nền tảng số; đảm bảo các yêu cầu về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

II.  Ộ  DUNG 

1. Về chủ đề của  uần lễ năm 2021:  

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

bối cảnh đại dịch Covid-19”. 

2.  hời gian tổ chức  

 Tuần lễ được phát động t  ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021; 

Các hoạt động của Tuần lễ duy trì trong suốt năm 2021. 

3. Về nội dung hoạt động trong  uần lễ năm 2021 

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên cổng 

thông tin điện tử của cơ quan, các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, 
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viber...) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ 

hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội. Tổ chức treo 

băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ 

đề và các hoạt động của Tuần lễ để công chức, viên chức, người lao động biết và 

tham gia. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập, 

tập huấn, trao đổi kinh nghiệm,… thông qua các phần mền trực tuyến (Zoom, 

Google Meet, K12Online, Microsoft Teams…). 

- Vận động và khuyến khích các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế và công chức, viên chức, người lao động tích cực đồng hành, tham 

gia; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ. 

III.  Ổ C ỨC   ỰC   Ệ   

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này để phổ 

biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng 

ứng tuần lễ. 

2. Văn phòng phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc triển khai, tổ chức thực hiện; tham mưu, đề xuất 

lãnh đạo Ban tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể và 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 (nếu có). Sau tuần lễ tổ chức tổng kết và gửi báo cáo kết quả 

tổ chức Tuần lễ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 19/10/2021 để tổng hợp 

theo quy định. 

 3. Trưởng các phòng, đơn vị tạo mọi điều kiện tốt nhất để công chức, 

viên chức, người lao động có điều kiện tham gia hưởng ứng tốt tuần lễ. 

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời của Ban Quản lý 

Khu kinh tế./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo BQLKKT; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc BQLKKT; 

- Lưu: VT, VP. 

  . RƯỞ G     

PHÓ  RƯỞ G     
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