
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BVĐK -TCHC 

V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng  

học tập suốt đời năm 2022 

         Bắc Kạn, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, khoa thuộc Bệnh viện 

Thực hiện Công văn số 3096/SYT-TTrS ngày 16 tháng 9 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2022. 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 do Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn tổ chức, phát động, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đề nghị lãnh 

đạo các phòng, khoa thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 580/KH-UBND ngày 

14/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời 

năm 2022; Văn bản số 3096/SYT-TTrS ngày 16/9/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 

tới toàn thể viên chức, người lao động biết để hưởng ứng, tham gia và triển khai 

thực hiện. 

2. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ học 

tập suốt đời; tuyên truyền các tấm gương tự học, học tập suốt đời, các tập thể, cá 

nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập 

suốt đời, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của 

chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người tới toàn 

thể viên chức, người lao động tại các phòng, khoa trong đơn vị. 

3. Giao Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng trong Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 tới đoàn viên công 

đoàn và đoàn viên thanh niên của đơn vị với hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tuyên 

truyền lồng ghép tại bổi sinh hoạt. Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, 

trang mạng xã hội phổ biến như: facebook, zalo. Vận động viên chức, người lao 

động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia ủng hộ quỹ khuyến 

học.  

4. Giao Tổ công nghệ thông tin đăng tải chủ đề, nội dung khẩu hiệu tuyên 

truyền của Tuần lễ trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, thời gian thực hiện từ 

01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 (có chủ đề và nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

kèm theo). 

5. Phòng Tổ chức hành chính tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo của đơn 

vị phù hợp. Tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, người lao động được học tập 

suốt đời; đặc biệt là những viên chức trẻ được tham gia học tập nâng cao trình độ, 

chuyên môn, khuyến khích việc tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng 

Internet. 



Báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời gửi Sở Y tế trước ngày 

11/10/2022 theo quy định. 

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

Với nội dung trên, yêu cầu lãnh đạo các phòng, khoa nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- BGĐ BVĐK (04); 

- Trang thông tin điện tử BVĐK (đăng tải); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần  Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI  

 

1. Chủ đề Chủ đề của Tuần lễ: Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt 

đời sau đại dịch COVID-19.  

2. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Nhiệt liệt, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 (01/10/2022 đến 

07/10/2022). 

- Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời. 

- Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội mới. 
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