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UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Số:          /SKHCN-VP                 Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2020 

V/v triển khai Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2020 

 

                       Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Ban chấp hành CĐCS;  

- Ban chấp hành Chi đoàn TNCSHCM. 

 

Thực hiện công văn số 10374/UBND-VP ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh v/v tổ 

chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (sau đây gọi là Tuần lễ), 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Nhằm phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên trong cơ quan cũng như gia đình, người dân nơi cư trú về vai trò của 

chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể,… trong việc xây dựng và tổ chức các kênh và công cụ học tập suốt 

đời cho mọi người.  

Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với đảm bảo 

yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.  

2. Chủ đề của Tuần lễ: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.  

3. Thời gian tổ chức:  

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020.  

4. Các hoạt động trong Tuần lễ: 

Đảm bảo hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh 

nói chung và của sở nói riêng. Các hoạt động chính gồm: 

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

đại chúng, các Trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị; các hệ thống trang 

mạng xã hội (facebook, zalo, viber...) 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; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan về chủ đề và các hoạt động của Tuần 

lễ để người dân biết và tham gia.  

b) Tổ chức triển khai phát động Tuần lễ có sự tham gia của đại diện cấp ủy, thủ 

trưởng cơ quan, đoàn thể. 

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

tuyến nhằm lan tỏa chủ đề, thông điệp của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực:  

- Tham gia các Chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động dạy - học, hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các tổ chức, 

cá nhân tiếp cận và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, tài 

liệu điện tử,...); tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên Trang thông tin 

điện tử của đơn vị (trừ các tài liệu chứa thông tin bảo mật); khuyến khích các tầng lớp 

nhân dân, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và công chức viên chức 
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tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên 

cứu khoa học..., góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển 

cả về quy mô và chất lượng. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng 

thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả, mở rộng đối tượng cho học 

sinh, sinh viên, phụ huynh, công chức, viên chức, người lao động. 

- Chủ động tham gia các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công 

dân toàn cầu nhằm có cơ hội tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công 

dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hoá. 

- Khuyến khích kết nối thư viện với hệ thống thư viện công cộng, thư viện các 

trường, trung tâm học tập cộng đồng khu dân cư để hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về 

cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực...; tăng 

cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên 

thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau. Ủng hộ sách báo để 

xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục. 

- Vận động công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cơ quan chủ động tham 

gia, hỗ trợ xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, 

đa dạng hoá các hoạt động học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc 

bộ…góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên, từng bước xây 

dựng văn hoá học tập suốt đời, gia đình học tập, nhân rộng trong cộng đồng dân cư.  

5. Tổ chức thực hiện: 

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị triển khai trong cơ quan, đơn vị trực thuộc và 

đến công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên biết; qua đó tuyên 

truyền đến gia đình, người thân biết để cùng tham gia thực hiện. Chỉ đạo tuyên truyền, 

phổ biến Tuần lễ trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN nghiên cứu, tham mưu mở rộng 

tập huấn, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên và những đối tượng khác về kỹ năng tìm 

kiếm, khai thác, sử dụng thông tin về KH&CN trên mạng internet an toàn, hiệu quả; 

nghiên cứu, đề xuất kết nối thư viện KH&CN với hệ thống thư viện ở cộng đồng để 

hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tăng cường sử dụng thư viện KH&CN, luân chuyển 

sách, báo, ấn phẩm KH&CN phục vụ học tập, nghiên cứu; nghiên cứu đề xuất ủng hộ 

đầu sách báo, ấn phẩm KH&CN để xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo 

dục; tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ sách, ấn phẩm KH&CN cho tủ sách chi bộ các địa 

phương. Duy trì hoạt động và tăng cường sử dụng các Trạm thông tin điện tử cấp xã. 

Giao Văn phòng sở đôn đốc thực hiện; chủ trì tổng hợp, đề xuất khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

- VP.UBND tỉnh (B/c); 

- Sở GD&ĐT (B/c); 

- CĐVC tỉnh; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Thanh Quang 
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