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V/v tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng  

học tập suốt đời năm 2020 

  

 

 

               Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị 

xã, thành phố. 
                

 

Thực hiện Công văn số 10019/UBND-KGVX ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, Sở Thông 

tin và Truyền thông hướng dẫn tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 diễn ra từ ngày 

01/10/2020 đến ngày 07/10/2020. Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2020: Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời. 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt 

đời, xây dựng xã hội học tập; vai trò của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 

thông tin… đối với việc học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức của các tầng 

lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.  

- Giới thiệu những kinh nghiệm hay trong xây dựng xã hội học tập và học 

tập suốt đời; các gương điển hình tự học, học tập suốt đời; các phong trào 

khuyến học, các phong trào thi đua xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, 

“Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”… 

- Tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

thư viện; vận động, khuyến khích người dân đọc sách tại các thư viện cộng 

đồng.  

- Đưa tin phản ánh các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2020 tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.  

2. Khẩu hiệu tuyên truyền  

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 (01/10/2020 – 

07/10/2020).  

- Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân.  

- Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời. 

3. Tổ chức thực hiện 
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- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở GD&ĐT (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (H, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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