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  Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 8813/KH-UBND, ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Đăk 

Lăk về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020; 

Căn cứ Công văn 1460/SGDĐT-GDTX-CN, ngày 29/9/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2020; 

Nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của của các tầng lớp nhân dân về vai trò 

của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các 

cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây 

dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị 

trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Hiệu trưởng các trường THCS, Trường TH&THCS Đinh Núp chủ trì, 

phối hợp với hiệu trưởng các cấp học, bậc học còn lại trên địa bàn tham mưu 

UBND xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2020 với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”; 

2. Phối hợp với Trung tập học tập cộng đồng các xã, phường triển khai các 

hoạt động có liên quan tại mục II.3 trong Kế hoạch số 8813/KH-UBND, ngày 

29/9/2020 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2020; 

3. Kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, Hiệu trưởng các 

trường THCS, trường TH&THCS Đinh Núp tham mưu UBND xã, phường 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 các tập thể và cá nhân tham gia 

tích cực; báo cáo bằng văn bản về công tác triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2020 (theo Phụ lục và Bảng tổng hợp số liệu đính kèm) về phòng 

GD&ĐT thị xã trước ngày 10/10/2020 (đ/c Phương) để tổng hợp báo cáo UBND 

thị xã và Sở GD&ĐT Đăk Lăk theo quy định; 
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4. Kinh phí tổ chức, triển khai các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời năm 2020: Các trường tham mưu thực hiện theo các quy định hiện 

hành. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Đăk Lăk (thay b/cáo); 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT (theo dõi, chỉ đạo); 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lưu: VT, GDTX-CN, (NHP,ks). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phỉ Đính 
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