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KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”
Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc tổ
chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” của Liên đoàn
Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai
kế hoạch tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” cụ thể như sau:
I. Mục tiêu
1. Qua sự kiện tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 giúp cán
bộ, đoàn viên công đoàn và CBVC-LĐ nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của
nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.
2. Tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong CBVC-LĐ, tạo cơ hội cho mọi tầng
lớp được tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp
cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết
về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
3. Thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập từ cơ sở góp phần xây dựng
thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Đô thị thông minh”.
II. Các nội dung thực hiện
1. Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây
dựng xã hội học tập như treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền với mục
tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ.
- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động công đoàn nhằm tạo sự
lan tỏa sâu rộng đến CBVC-LĐ về học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập.
- Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện trong suốt thời gian từ tuần lễ cuối
tháng 9 năm 2017 đến hết tuần cuối tháng 10 năm 2017.
2. Các hoạt động cụ thể tại các CĐCS
- Phối hợp chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động sát hợp tình
hình thực tiễn của đơn vị; phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng phướn, băngrôn, panô,
áp phích cổ động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại các đường phố trung tâm
của thành phố; nơi công cộng, nơi có đông CNLĐ sinh sống; trước trụ sở cơ quan.
- Tuyên truyền, giới thiệu những mô hình học tập tiêu biểu, những gương học
tập tiêu biểu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng
đồng; tổ chức các buổi hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, ngày hội
đọc.
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- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm để xây dựng các nội dung, hình thức
học tập phong phú, linh hoạt đa dạng phù hợp với đặc từng nhóm đối tượng CBVCLĐ. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp huy động đông đảo CBVC-LĐ tham gia học
tập các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, các chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu
cần gì học nấy của CBVC-LĐ để nhân rộng.
- Tổ chức tuyên dương những tập thể, cá nhân có ý thức học tập từ các thiết chế
ngoài nhà trường vươn lên trong cuộc sống.
- Kết thúc đợt hoạt động, báo cáo kết quả về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM
trước ngày 06/11/2017.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Giáo dục là chìa khóa của phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế - xã hội và
xây dựng đất nước.
- Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân. (Hồ Chí Minh)
- Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. (Hồ Chí Minh)
- Mọi người, mọi tổ chức đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập và tham
gia tích cực xây dựng Thành phố trở thành Đô thị thông minh.
- “… Động viên các nguồn lực trong xã hội; khuyến khích các hoạt động khuyến
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt
đời”. (trích Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam)
- “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp
và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. (Hồ Chí Minh)
- “Học, học nữa, học mãi”. (V.I.Lenin)
- “Học tập suốt đời là chìa khóa của thành công”.
- “Học để góp phần phát triển địa phương, đất nước và đóng góp cho nhân loại”.
III. Tổ chức thực hiện
- Các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch
“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt
đời năm 2017” của Công đoàn ĐHQG-HCM, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHCM đề nghị các CĐCS căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị để triển khai thực hiện
phù hợp, đạt kết quả thiết thực.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Lâm Tường Thoại
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