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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
TRƯỜNG PT DTNT THPT AN GIANG

Số: 157/KH–DTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Đốc, ngày 05 tháng 05 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động công tác xã hội học đường năm 2022
Căn cứ Hướng dẫn số 941/HD-SGDĐT ngày 14/04/2022 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc thực hiện Công tác Xã hội học đường năm 2022;
Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, trường PT DTNT THPT An Giang xây dựng
kế hoạch tổ chức các hoạt động công tác xã hội học đường năm 2022, cụ thể các nội dung
sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và ngăn ngừa các nguy cơ gây tổn thương
cho học sinh trường PT DTNT THPT An Giang;
Phòng, chống tình trạng học sinh bị bạo lực, xâm hại, bóc lột, đảm bảo an toàn cho
học sinh trong nhà trường; Phòng, chống tệ nạn xã hội và tình trạng vi phạm pháp luật
trong học sinh.
Nâng cao nhận thức, kỹ năng của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh trong
việc hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng người học. Phối hợp chặt chẽ nhà trường trong việc
thúc đẩy hoạt động công tác xã hội trong trường học.
2.Yêu cầu
Hoạt động Công tác xã hội học đường được tiến hành thường xuyên, hiệu quả, thực
hiện tốt công tác bảo mật thông tin cá nhân của học sinh khi tham vấn, đảm bảo việc mở
hồ sơ theo dõi kết quả và lưu trữ; kết nối tổ chức chính trị, xã hội của địa phương kịp thời
giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp pháp lý cho học
sinh khi cần.
Niêm yết, công khai, tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng Tổng đài Quốc gia
bảo vệ trẻ em 111, đường dây nóng phòng chống mua bán người 18008077, đường dây
nóng của công an địa phương tại đơn vị.
Triển khai, thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 2768 /HD-SGDĐT ngày 27/9/2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo về quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các
trường hợp người học bị bạo lực, xâm hại, các vụ việc bạo lực học đường trong các cơ
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động kế hoạch Công tác xã hội học
đường phải đảm bảo quy định việc phòng, chống dịch Covid-19.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
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1. Đối tượng tham gia: Giáo viên, học sinh trường PT DTNT THPT An Giang;
CLB Vovinam TP Châu Đốc; Công an TP Châu Đốc.
2. Thời gian: Tháng 05/2022 đến tháng 8/2022.
3. Các hoạt động cụ thể:
3.1 Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học
đường”
3.1.1 Tổ chức phần thi diễn tiểu phẩm xây dựng tình bạn đẹp-nói không với bạo
lực học đường”
Đối tượng tham gia: Khối 10
Thời gian: 05/2022
Nội dung: Các tiểu phẩm mang tính truyền thông về tình bạn đẹp; phòng, chống bạo
lực học đường.
3.1.2 Tổ chức hùng biện về vấn đề xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo
lực học đường”
Đối tượng tham gia: Khối 11,12
Thời gian: 05/2022
Nội dung: Hùng biện về một chủ đề có liên quan đến phòng chống bạo lực học
đường; xây dựng tình bạn đẹp (các lớp bốc thăm chủ đề và xây dựng phần thuyết trình);
trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.
Thời lượng: Không quá 05 phút.
3.1.3 Tổ chức tuyên truyền về vấn đề “nói không với bạo lực học đường”
Đối tượng tham gia: Toàn trường
Thời gian: 07/2022
Nội dung: Tuyên truyền luật phòng chống bạo lực học đường, các biện pháp phòng
chống bạo lực học đường.
Mời: Đại diện công an TP Châu Đốc.
3.1.4 Tổ chức thực hành kỹ năng tự vệ - đồng diễn Vovinam.
Đối tượng tham gia: CLB Vovinam trường PT DTNT THPT An Giang.
Thời gian: 05-08 /2022
Nội dung: Thực hiện các kỹ năng tự vệ cho học sinh (Môn Việt Võ Đạo –
Vovinam).
Mời: Võ sư Lý Ngọc Phước – Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh An Giang cùng
CLB Vovinam trường PT DTNT THPT An Giang.
3.3 Tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên:
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Đối tượng tham gia: Toàn trường
Thời gian: 07/2022
Nội dung: Tuyên truyền giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Mời: Đại diện Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình TP Châu Đốc
3.4 Tổ chức phần thi trực tuyến tìm hiểu về Bạo lực học đường
- Thời gian: tiết sinh hoạt thứ 3, ngày 10/05/2022.
- Địa điểm: tại các chi đoàn.
- Đối tượng tham gia: 100% Đoàn viên, thanh niên trong trường.
- Nội dung: Thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bạo lực
học đường.
- Hình thức:
+ Thi trực tuyến trên link My Aloha. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm.
+ Người tham gia trực tiếp trả lời câu hỏi tại phần mềm trực tuyến Cuộc thi My
Aloha. Mỗi người dự thi được thực hiện làm và gửi bài thi không quá 1 lần.
III. BAN TỔ CHỨC – GIÁM KHẢO
1. Ban tổ chức
TT
1
2
3
4
5

HỌ TÊN
Ông. Nguyễn Thanh Tùng
Ông Chau Long
Ông. Bùi Hoàng Nam
Bà. Nguyễn Thị Thơ
Bà. Lâm Thị Hương Giang

CHỨC VỤ
Hiệu Trưởng
Phó Hiệu trưởng
Bí thư Đoàn trường
Kế toán
Thủ quỹ

NHIỆM VỤ
Trưởng ban Tổ chức
Thành viên BTC
Thành viên BTC
Thành viên BTC
Thành viên BTC

2. Giám khảo
TT
1
2
3
4
5

HỌ TÊN
Ông Thái Phước Hiệp
Ông. Nguyễn Quang Minh
Bà. Trần Thị Ly
Ông. Nguyễn Xuân Vinh
Ông. Nguyễn Thái Phong

CHỨC VỤ
Phó Hiệu trưởng
TTCM
TTCM
TTCM
Giáo viên

NHIỆM VỤ
Trưởng ban
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1/ Kinh phí tổ chức: 2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm ngàn đồng)
2/ Giải thưởng: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng)
Tổng số tiền: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)
Kinh phí thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí tổ
chức hoạt động cho mỗi trường với số tiền là: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). Hình
thức: chuyển khoản (thông qua tài khoản của Sở GDĐT).
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chấp hành Đoàn trường.
Đoàn trường tham mưu Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và triển khai, phối hợp
đến giáo viên chủ nhiệm, đến các Chi đoàn thực hiện. Đoàn trường xây dựng kinh phí tổ
chức các hoạt động, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi, mời đại diện Công an
TP Châu Đốc, võ sư Lý Ngọc Phước.
2. Công tác phối hợp:
2.1 Giáo viên chủ nhiệm và Ban chấp hành Chi đoàn lớp.
Triển khai kế hoạch Tổ chức các hoạt động công tác xã hội học đường năm 2022
đến các học sinh.
Ban chấp hành Chi đoàn lớp động viên Đoàn viên, học sinh tích cực tham gia, cổ
vũ.
2.2 CLB Vovinam trường, Công An TP Châu Đốc
Căn cứ kế hoạch của trường PT DTNT THPT An Giang, xây dựng bài võ tự vệ,
bài tuyên truyền về bạo lực học đường.
Tổ chức giáo dục, tuyên truyền từ tháng 05 đến tháng 08/2022.
Trên đây là kế hoạch Tổ chức các hoạt động công tác xã hội học đường năm 2022
của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang. Nhà trường đề nghị các bộ phận
liên quan phối hợp thực hiện tốt nội dung của kế hoạch, trong quá trình thực hiện tùy tình
hình thực tế trường sẽ điều chỉnh thời gian và đối tượng tham gia các hoạt động để đảm
bảo công tác phòng chống dịch Covid 19./.
Nơi nhận:
- PHT ngoài giờ;
- Đoàn trường;
- GVCN;
- Lưu (VT).

