
 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường 

 
 Thực hiện Công văn số 1299/SGDĐT-CTHSSV ngày 20/9/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Bắc Ninh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2022, Trường CĐSP Bắc Ninh tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 

(sau đây gọi là Tuần lễ), cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên 

(CBGV), sinh viên (SV) về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; 

tăng cường trách nhiệm của Nhà trường, CBGV, SV, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng 

xã hội trong Trường trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập 

suốt đời cho SV. 

Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong bối cảnh 

bình thường mới sau đại dịch COVID-19 gắn với việc triển khai Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII. 

 II. Chủ đề 

 Chủ đề của Tuần lễ năm 2022: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập 

suốt đời sau đại dịch COVID-19”. 

 III. Thời gian tổ chức, thành phần tham gia 

1. Thời gian: Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022. 

2. Thành phần tham gia: Toàn thể CBGV, sinh viên trong Trường. 

3. Hình thức: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 

IV. Các hoạt động trong Tuần lễ 

Trường CĐSP Bắc Ninh chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2022 với hình thức, nội 

dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Nhà trường gắn với việc triển 

khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII, gồm các 

hoạt động sau: 

 1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của Nhà trường, trên các trang mạng xã hội 

(facebook, zalo, viber, website...) 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 toàn thể 

CBGV, SV trong toàn trường.  
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 Treo băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề 

và các hoạt động của Tuần lễ để CBGV, SV biết và tham gia: Sinh hoạt chuyên đề, 

khuyến khích SV đến thư viện đọc sách báo, tư liệu … .  

2. Tổ chức các hoạt động của Tuần lễ  

Triển khai 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. 

2.1. Xây dựng  nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng 

điện tử...), liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ 

nhu cầu học tập suốt đời của cán bộ giảng viên, sinh viên. 

2.2. Tổ chức 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. 

2.3. Phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc “Mỗi tuần một cuốn sách” 

trong Trường … góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên 

cho CBGV, SV từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời. 

2.4. Triển khai các hoạt động đọc, tham gia cuộc thi học tập suốt đời theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2.5. Lồng ghép việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với Tuần Sinh 

hoạt công dân năm học 2022-2023 nhằm tạo ra hệ thống kiến thức logic, đa dạng về 

nhiều lĩnh vực cũng như tăng cường vốn hiểu biết cho SV, giáo dục ý thức, tư tưởng, 

thái độ và các kỹ năng khác cho SV. 

2.6. Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các 

đơn vị xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích 

(sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên 

cổng thông tin điện tử của Trường; khuyến khích CBGV, SV tham gia diễn đàn, câu 

lạc bộ trực tuyến, dạy học trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên 

cứu khoa học về việc đẩy mạnh các phương pháp tự học, phát triển năng lực..., góp 

phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và 

chất lượng. 

 2.7. Triển khai các nội dung cho GVCN/CVHT tổ chức sinh hoạt lớp theo chủ 

đề hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một 

cách an toàn, hiệu quả trong thời đại số hóa và toàn cầu hoá.   

 2.8. Hưởng ứng, tổ chức cho SV tham gia các cuộc thi như: “Khởi nghiệp sáng 

tạo năm 2022”, “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường”, giáo dục kỹ năng mềm cho 

SV (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng quản lý thời gian, …), 

cuộc, rèn kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm… 
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 V. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng Tổ chức - CTHSSV 

 Tham mưu với Lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động 

của Tuần lễ. 

 Xây dựng kế hoạch, đôn đốc CBGV, SV tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo 

năm 2022”. 

 Xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào “Mỗi tuần một cuốn sách” trong SV. 

 Tổ chức Tuần SHCD, tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn SV tham gia 

các cuộc thi, hội thi, tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa. 

 Triển khai chủ đề sinh hoạt của Tuần lễ đến toàn bộ GVCN/CVHT. 

 Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức các hoạt động của Tuần lễ. Ghi 

lại những hình ảnh tiểu biểu về các hoạt động trong Tuần lễ. 

 Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo trường, Sở GD&ĐT Bắc 

Ninh. 

 2. Trung tâm Tin học - TVTB 

 Triển khai các hoạt động khuyến đọc đến CBGV, HSSV trong Trường. 

 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 tới CBGV, SV. 

 Mở chuyên mục trên Website của Trường và đưa lên nguồn tài nguyên học liệu 

mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, công trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm 

đổi mới sáng tạo...) và các đường link về nguồn tài nguyên học liệu mở của ngành 

(trước ngày 01/10/2022). 

 Xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT trong dạy, học và thực 

hiện các nhiệm vụ chuyên môn cho CBGV, SV. 

 Phối hợp với phòng Tổ chức - CTHSSV thực hiện phong trào “Mỗi tuần một 

cuốn sách”. 

 Tuyên truyền về các hoạt động của Tuần lễ trên Website của Nhà trường. 

 3. Phòng Đào tạo 

Xây dựng và triển khai kế hoạch đổi mới sáng tạo; thi giảng viên dạy giỏi; rèn 

kỹ năng nghề; nghiệp vụ sư phạm; thực hành, thực tế, thực tập sư phạm. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy- học cho CBGV, 

SV trong toàn Trường. 

 Cung cấp các sản phẩm đổi mới sáng tạo, giáo án, bài giảng điện tử, tài liệu học 

tập… của CBGV, SV cho Trung tâm Tin học - TVTB để phục vụ việc mở chuyên 

mục trên Website của Trường về nguồn tài nguyên học liệu mở (trước ngày 

30/9/2022). 
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 4. Phòng Quản lý khoa học, Vừa làm vừa học - Quan hệ quốc tế 

 Cung cấp các sản phẩm nghiên cứu khoa học của CBGV, SV cho Trung tâm 

Tin học - TVTB để phục vụ việc mở chuyên mục trên Website của Trường về nguồn 

tài nguyên học liệu mở (trước ngày 30/9/2022). 

 Xây dựng kế hoạch liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường 

xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của CBGV, SV. 

 5. Các khoa 

 Triển khai kế hoạch của Tuần lễ đến toàn thể CBGV, SV trong khoa. 

  Phối hợp với các đơn vị trong Trường để tổ chức các hoạt động của Tuần lễ. 

 6. Phòng Hành chính - Quản trị 

 Triển khai các hoạt động của Tuần lễ đến CBGV trong đơn vị. Thiết kế và chạy 

bảng điện từ Chủ đề của Tuần lễ năm 2022: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho 

học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 

07/10/2022. 

 Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức các hoạt động của Tuần lễ. 

 7. Đoàn TNCS HCM và các đơn vị khác trong Trường 

 Phối hợp triển khai, hưởng ứng các hoạt động của Tuần lễ trong CBGV và SV. 
 

 * Lưu ý: Các đơn vị tổng kết các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ của đơn vị 

mình và gửi kết quả về phòng Tổ chức - CTHSSV (trước ngày 10/10/2022) để báo 

cáo Lãnh đạo trường, Sở GD&ĐT Bắc Ninh. 
 

 Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung 

trên./. 

 
* Nơi nhận: 

   - Như kính gửi (t/h); 

   - Sở GDĐT BN (b/c); 

- LĐ trường (c/đ); 

- Website trường; 

- Lưu VT, TC-CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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