
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SNN-VP Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 
V/v thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc Thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022; 

Công văn số 2779/SGDĐT-GDTXCN ngày 23/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng 

xã hội học tập tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học 

tập suốt đời; tăng cường ứng dụng các nền tảng công nghệ, biến các nền tảng 

công nghệ trở thành các kênh và công cụ học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của 

công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. 

2. Nhiệt tình hưởng ứng tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 bằng nhiều hình thức, hoạt động 

phù hợp nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ “Thúc đẩy chuyển 

đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” vào cuộc sống một 

cách thiết thực, hiệu quả. 

Thời gian: từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022. 

3. Kết thúc Tuần lễ, các phòng, đơn vị báo cáo kết quả về Sở trước ngày 18 

tháng 10 năm 2022 để tổng hợp. 

Đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GĐ&ĐT (b/c); 

- Lưu: VT (TTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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