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KẾ HOẠCH 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 2991 /KH-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban 

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

2021, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 nhằm tiếp tục 

đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành 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 

công chức, viên chức và người lao động toàn ngành 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 trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và chủ động 

tiếp cận với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

2. Yêu cầu  

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, 

nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình và yêu cầu phòng chống dịch 

bệnh Covid-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030”. 

 II. NỘI DUNG  

1. Chủ đề  

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

cảnh đại dịch Covid-19. 

2. Thời gian tổ chức  



Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021, trong đó 

Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10/2021.  

3. Các hoạt động trong Tuần lễ  

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại đơn vị để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng 

học tập năm 2021 với hình thức, nội dung phù hợp linh hoạt, sáng tạo, tận dụng 

tối đa các nền tảng số; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, của tỉnh. Cụ thể: 

 - Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan 

trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của cơ quan, 

Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu  

trong bối cảnh giãn cách xã hội.  

 + Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp 

trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống 

một cách thiết thực, hiệu quả, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ 

chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.  

+ Treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 

tại trụ sở các đơn vị.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các lớp tập huấn kiến 

thức về nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ công chức, viên chức trong cơ 

quan; công chức Tư pháp các huyện, thành phố và công chức tư pháp hộ tịch xã, 

phường, thị trấn. 

- Tích cực tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến 

của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) tại địa 

chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm 

với các thành phố, quốc gia khác trên thế giới về cách tận dụng các nền tảng số 

để tổ chức các hoạt động học tập và phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người 

dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức quán triệt, phổ biến 

nội dung Kế hoạch này tới công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. 

2. Giao Phòng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đăng tải tin, bài 

trên Trang thông tin điện tử của Sở, Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật để hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021. Thường 

xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện 



nội dung kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và 

Đào tạo) trước ngày 17/10/2021. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2021 của Sở Tư pháp Lai Châu./.  

Nơi nhận: 
- Sở giáo dục và đào tạo(b/c) 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                    

- Lưu: VT, PBGDPL.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hải 
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