
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-BCXB Khánh Hòa, ngày 06 tháng 9 năm 2016

V/v tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập
suốt đời năm 2016

Kính gửi: Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 6271/UBND-VX ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, 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 2016 diễn ra từ ngày

02/10/2016 đến hết ngày 10/10/2016 tại các địa phương trong tỉnh, với chủ đề:
“Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

- Tuyên truyền, phổ biến các Quyết định của UBND tỉnh ban hành về xây
dựng xã hội học tập như: Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2013 - 2020”; Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xoá mù chữ đến năm 2020”; Quyết định
2092/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến
năm 2020”; Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 về việc sửa đổi, bổ
sung Điều 1 Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 phê duyệt Kế hoạch
triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia
đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhằm
nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng
xã hội học tập.

- Thông tin những kinh nghiệm xây dựng xã hội học tập và học tập suốt
đời nhằm giúp các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng
nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời
của cộng đồng.

- Tuyên truyền việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động thư viện; vận động, khuyến khích người dân đến đọc sách tại các thư viện
cộng đồng; tổ chức các hoạt động khuyến khích đọc đa dạng (đọc sách giấy,
sách điện tử,…) phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nhằm thu hút và hình
thành thói quen tham gia, sử dụng thư viện của người dân.

- Đưa tin kịp thời, giới thiệu các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ hưởng
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ứng học tập suốt đời năm 2016 để người dân tham gia.
- Biểu dương các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời tại địa

phương.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 (02/10/2016 –

09/10/2016).
- Hãy chung tay xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.
- Hãy chung tay xây dựng thư viện và thường xuyên đọc nhiều sách hay.
- Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân.
- Học, học nữa, học mãi (Lê nin).
- Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời (Hồ Chí Minh).
- Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

(Unesco).
- Học để thành người công dân tốt.
- Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
- Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
3. Tổ chức thực hiện
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tuyên  truyền

theo nội dung trên phù hợp với tình hình địa phương, đồng thời hướng dẫn Đài
Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở GD&ĐT (VB điện tử);
- Phòng VHTT cấp huyện (VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, BCXB.
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