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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Kế hoạch số 4991/KH-UBND ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời 

năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tuần lễ) như sau: 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

1. Ban hành các văn bản 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo 

đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4991/KH-UBND 

ngày 18/9/2021 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội; Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào 

tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai tổ 

chức Tuần lễ. 

Thư viện tỉnh ban hành Kế hoạch số 207/KH-TVT ngày 27/9/2021 triển 

khai tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ. 

2. Công tác tuyên truyền 

Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức tại tỉnh Ninh 

Thuận với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi 

người trong bối cảnh đại dịch COVID-19” từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 

07/10/2021.  

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương không tổ chức Lễ 

Khai mạc (trực tiếp), tập trung vào công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt 

động theo hình thức trực tuyến. 

Các sở, ngành như: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao và Du 

lịch, Đài phát thanh-Truyền hình, Báo Ninh Thuận, Thư viện Tỉnh, Hội Khuyến 

học… phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa của 

Tuần lễ; tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài,  ây dựng  ã hội học 

tập; chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên 

truyền các thông điệp về chủ đề và sự kiện tổ chức Tuần lễ, các nội dung tuyên 
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truyền, giới thiệu về các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ để người dân được biết 

và tham gia. 

Sở GDĐT đã chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm GDTX (bao gồm 

Trung tâm GDTX-HN, GDNN-GDTX), trung tâm ngoại ngữ tin học, tổ chức 

tuyên truyền tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của việc học tập suốt đời cho 

toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh vào thời gian và hình thức thích hợp trong 

tình hình các cơ sở giáo dục đang tổ chức dạy học trực tuyến. 

II. Kết quả hoạt động 

1. Đối với cấp huyện, thành phố 

- UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng GDĐT phối hợp các 

ngành liên quan tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức treo khẩu hiệu tại tất cả 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh tại địa 

phương. 

- Một số địa phương (không thực hiện giãn cách  ã hội) đã tổ chức được 

một số hoạt động như mở các lớp học “đầu bờ” về kỹ thuật canh tác, nuôi 

trồng...  (xã Phước Vinh,  ã Phước Hậu,  ã Phước hữu, xã Phước Thái huyện 

Ninh Phước) với hơn 385 người tham gia; mở lớp dạy nghề cho lao động nông 

thôn ( ã Phước Dinh,  ã Phước Nam huyện Thuận Nam) với 87 người tham gia. 

- UBND các huyện, thành phố phối hợp các tổ chức hội, đoàn thể phổ 

biến kiến thức, thông tin về tình hình đại dịch Covid-19, cách phòng chống đại 

dịch, bảo vệ sức khỏe... cho toàn thể người dân qua các phương tiện truyền 

thông mạng như Facebook, Zalo... 

- Huyện Ninh Sơn tổ chức được 22 buổi hội thảo trực tuyến về học tập 

suốt đời với 766 người tham gia. 

- Huyện Ninh Phước tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình “Máy tính 

cho em” được 251.215.000 đồng; Hội khuyến học các  ã, thị trấn, các tộc họ đã 

tổ chức phát học bổng cho học sinh có thành tích trong học tập và thi đỗ vào các 

trường cao đẳng, đại học, cụ thể: Hội Khuyến học  ã Phước Thái đã phát 

235.000.000 đồng cho gần 300 em, tộc họ Kut HaMuPok, thị trấn Phước Dân đã 

phát 28.000.000 đồng cho 120 em. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục 

Hầu hết các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức 

nhiều hoạt động phong phú, cụ thể như: 

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

thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, các trang mạng  ã 

hội về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi 

số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. 

- Các Phòng GDĐT phối hợp các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm 

GDTX-HN, trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống... tổ chức các chuyên đề 

trực tuyến nhằm hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin 
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trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ 

huynh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

- Các cơ sở giáo dục đã  ây dựng nhiều chuyên đề hướng dẫn giáo viên, 

học sinh áp dụng và khai thác các ứng dụng có tính giáo dục kết hợp giải trí lành 

mạnh trên mạng Internet và trên điện thoại di động; hướng dẫn phụ huynh, học 

sinh cách thức sử dụng các thiết bị công nghệ số để tham gia các lớp học, các 

cuộc họp trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-19.  

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động 

theo hình thức trực tuyến về văn hóa, văn nghệ, trưng bày triển lãm, giới thiệu 

sách trong hệ thống thư viện công cộng để phục vụ nhân dân; đồng thời hướng 

dẫn cho người dân biết cách sử dụng và truy nhập Internet để khai thác thông tin 

hữu ích phục vụ trong đời sống của nhân dân tại các điểm Dự án BMGF-VN. 

- Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: trưng bày, giới 

thiệu sách trực tuyến trên trang Web TVT; thi viết và vẽ tri ân đến những chiến 

sỹ trên tuyến đầu chống dịch; chương trình tìm hiểu “Chất độc Da cam/Dio in ở 

Việt Nam”. Kết quả đạt được: hàng trăm tên sách đã được trưng bày, triển lãm 

online; hàng chục tên sách mới, sách chuyên đề được giới thiệu đăng tải trên 

trang Web TVT; phục vụ cho 30.257 lượt bạn đọc truy cập trang thông tin điện 

tử của thư viện tỉnh; chương trình tìm hiểu “Chất độc Da cam/Dio in ở Việt 

Nam” có 1.368 người tham gia đến từ 87 trường học; cuộc thi viết và vẽ tri ân 

đến những chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch có 542 học sinh trung học và 685 

học sinh tiểu học trên toàn tỉnh tham gia dự thi. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Các bản tin thời sự Ninh Thuận từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021 

đã phát sóng hơn 10 tin, phóng sự tuyên truyền Tuần lễ; xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục và đưa tin, phóng sự các hoạt động, phong trào như phong trào 

“Đọc sách để nâng cao chất lượng cuộc sống”; phản ánh về công tác khảo sát và 

vận động tr  em trong độ tuổi ra lớp mầm non, tiểu học; hoạt động trao học 

bổng cho học sinh ngh o hiếu học ở các địa phương; chuyên mục biểu dương, 

nhân rộng các mô hình học tập, gương sáng hiếu học, các đơn vị và cá nhân có 

nhiều thành tích trong công tác xây dựng  ã hội học tập. 

Phối hợp thực hiện Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 

về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 02 

chương trình ca nhạc và 01 tiểu phẩm nhân Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ 

Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021), chào mừng Lễ hội Katê và công 

tác phòng, chống dịch Covid-19... 

Chương trình Thắp sáng ước mơ, tạp chí Khuyến học đã giới thiệu, tôn 

vinh những tấm gương tr  em vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học 

tập; định hướng các em  ác định mục tiêu, lý tưởng,  ây dựng hoài bão; kêu gọi 

các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, bồi dưỡng chăm lo cho tr  em ở vùng sâu, vùng  a, 

tr  em khuyết tật, tr  em ngh o hiếu học; tuyên truyền, nhân rộng các gương 
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điển hình tiên tiến trong công tác  ây dựng  ã hội học tập; biểu dương và khen 

thưởng các em học sinh đạt thành tích  uất sắc trong học tập... 

 Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với chủ đề: “Chuyển đổi số và 

cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19”./. 
 

 Nơi nhận:                               GIÁM ĐỐC 
- Bộ GDĐT (Vụ GDTX) (để báo cáo);      

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, tp; 

- Lãnh đạo Sở, các Phòng chức năng Sở; 

- Các Phòng GDĐT huyện/tp; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: NVDH (GDCN&GDTX), VT. 
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