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KẾ HOẠCH 

Xây dựng  trường học hạnh phúc 

Năm học 2021-2022 

            Căn cứ kế hoạch số 4640/KH-UBND  ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc ban hành Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các Cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Căn cứ Công văn sô: 2142/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 08/12/2020của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam-Công đoàn ngành GD Quảng Nam về triển khai kế hoạch xây 

dựng trường học hạnh phúc. 

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường THPT Bắc Trà My 

năm học 2021-2022. 

Trường THPT Bắc Trà My tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng trường THPT Bắc Trà My thành “Trường học hạnh phúc”. Cụ 

thể như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

- Góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo 

đức, năng lực ứng xử sư phạm của đội  ngũ CB,GV,NV và học  sinh, hướng tới xây 

dựng trường học hạnh phúc không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng các nhu cầu giáo 

dục mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc để có 

thể tăng trưởng và phát triển bền vững. 

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn ngừa, 

đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ CB,GV, NV, HS 

hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm đội ngũ CB,GV, NV và 

HS. 

- Giúp CB, GV, NV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc 

tạo dựng, duy trì nhà trường mà ở đó có học sinh, CB, GV, NV được yêu thương, 

tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị. 

- Giúp Công đoàn nhà trường chủ động trong tổ chức và biết cách tham gia 

với chuyên môn, các đoàn thể khác trong nhà trường, hướng dẫn và tạo điều kiện cho 

CB, GV, NV thực hiện các nội dung  xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với 

điều kiện địa phương.  



II. GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC 

 1. Yêu thương 

 - Sự thấu hiểu của thầy cô giáo, nhân viên, người lao động đối với học sinh; 

giữa đồng nghiệp và giữa học sinh; 

 - Sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm giữa thầy cô giáo, nhân viên, người lao động 

đối với học sinh; giữa đồng nghiệp và giữa học sinh; 

 - Sự tin tưởng lẫn nhau giữa thầy cô giáo, nhân viên, người lao động với học 

sinh; giữa đồng nghiệp và giữa học sinh; 

 - Sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa thầy cô giáo, nhân viên, người lao động  với 

học sinh; giữa đồng nghiệp và giữa học sinh; 

 - Sự bao dung, tha thứ đối với những sai lầm của học sinh, bạn bè và đồng nghiệp. 

 - Tinh thần đoàn kết, hợp tác vì mục tiêu chung của trường học hạnh phúc. 

 2. An toàn 

 - Không có bạo lực/ bạo hành về thể chất và tinh thần đối với học sinh, thầy 

cô giáo, nhân viên và người lao động; 

 - Không để tệ nạn xã hội, thói hư, tật xấu xâm nhập vào nhà trường; 

 - An toàn về an ninh; an toàn về cháy nổ; an toàn về thiên tai, dịch bệnh; 

 - An toàn về vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm; 

 - Được bảo vệ trước những đe dọa, cám dỗ từ bên ngoài; 

 3. Tôn trọng 

 - Mọi người được tôn trọng về nhân phẩm; 

 - Chấp nhận sự khác biệt của mọi người (năng lực, tính cách, sở thích, thói 

quen…); 

 - Chú trọng đến sự phát triển các năng lực khác biệt của mọi người trong chuẩn 

mực giá trị; 

 - Mọi người được tôn trọng và bảo vệ những quan điểm, ý kiến cá nhân trong 

chuẩn mực giá trị;  

III. CÁC THÀNH TỐ CỦA TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC 

 1. Thầy cô giáo 

 - Đảm bảo năng lực, phẩm chất nhà giáo. 

 - Giàu lòng bao dung (thấu hiểu, yêu thương, cảm thông, chia sẻ...) 

 - Yêu nghề, nhiệt tình, tích cực, có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp. 

 - Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển. 

 - Luôn cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, đi đầu trong đổi 

mới vì một trường học hạnh phúc. 



 -  Làm chủ các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

 2. Học sinh 

 - Tự tin, tự do học tập và sáng tạo. 

 - Hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

 - Giao tiếp, ứng xử lễ phép theo chuẩn mực giá trị. 

 - Yêu thương, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 

 - Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

 - Tự chủ trong phát triển những năng lực, thế mạnh của bản thân. 

 3.  Hoạt động giáo dục 

 - Phù hợp với mục tiêu giáo dục. 

 - Luôn lấy tiêu chí hạnh phúc của thầy và trò làm nền tảng. 

 - Phát triển năng lực toàn diện học sinh: kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản 

biện, tinh thần đoàn kết, năng lực lãnh đạo… 

 - Chú trọng đến việc phát triển thế mạnh, tôn trọng sự khác biệt của từng học sinh. 

 - Thu hút sự tham gia của đông đảo các lực lượng trong và ngoài nhà trường; 

 - Luôn được rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tế phát triển. 

 4. Công tác quản lý, các qui chế, qui định 

 - Sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển nhà trường phù hợp với mục 

chương trình giáo dục, đáp ứng tất cả các mong đợi. 

 - Các cơ chế, qui chế, qui định được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực, 

trên cơ sở lấy giá trị hạnh phúc làm nền tảng trong mục tiêu lãnh đạo, quản lý, quản 

trị nhà trường; quản lý, điều hành theo qui chế, qui định đã được thống nhất. 

 - Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng các chuẩn mực, có tính động viên, khuyến 

khích; khen thưởng, kỷ luật nghiêm... 

 - Luôn cập nhật, thay đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn. 

 - Công đoàn là tổ chức luôn đồng hành, thực sự là mái ấm hạnh phúc cho mọi 

đoàn viên công đoàn.  

 - Hiệu trưởng là người đi đầu, dẫn dắt mọi thay đổi vì một trường học hạnh phúc. 

 5. Cở sở vật chất 

 - Cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường; có đủ 

cây xanh, bóng mát cho học sinh học tập, vui chơi.  

 - Cổng trường, biển trường, tường rào đạt yêu cầu về an ninh, an toàn, thẩm 

mỹ và thân thiện. 

 - Phòng học được trang trí phù hợp, luôn sạch, đẹp, gắn với nhu cầu học tập 

và rèn luyện, như là ngôi nhà thứ hai của học sinh. 



 - Các khối công trình hỗ trợ học tập được bố trí hợp lý, khoa học, thuận tiện 

cho hoạt động dạy và học. 

 - Khu hành chính, quản trị đảm bảo yêu cầu quản lý, theo dõi các hoạt động 

giáo dục của nhà trường, được trang bị CSVC và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu. 

 - Khu sân chơi, bãi tập đáp ứng mục tiêu hướng tới người sử dụng, phát triển 

toàn diện các năng lực của học sinh, có cây xanh, đủ bóng mát. 

 - Khu vệ sinh đáp ứng yêu cầu về giới tính và lứa tuổi, luôn sạch, xanh, thân 

thiện, an toàn khi sử dụng. 

 - Trang thiết bị dạy học đảm bảo chuẩn tối thiểu qui định. 

 6. Các mối quan hệ 

 - Quan hệ đồng nghiệp được thiết lập trên nền tảng mang tính xây dựng, đoàn 

kết, hỗ trợ chuyên môn và các hoạt động xã hội khác. 

 - Quan hệ thầy trò đảm bảo các chuẩn mực. 

 - Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội được xây dựng trên nền tảng của sự 

phối hợp, cộng đồng trách nhiệm và giám sát lẫn nhau để nâng cao hiệu quả của công 

tác giáo dục học sinh. 

IV. NÔI DUNG VÀ BIỆN PHÁP: 

1. Nội dung xây dựng trường học hạnh phúc 

1.1. Tiêu chí 1: Về môi trường nhà trường và phát triển cá nhân 

a. Nội dung chỉ báo: 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, TDTT, trò chơi dân 

gian giữa các lớp, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống (phòng ngừa và ứng phó với 

hiện tượng bắt nạt, bạo lực học đường..) để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần 

cho học sinh. CB,GV,NV khi học tập và tham gia các hoạt động giáo dục do nhà 

trường tổ chức tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo 

lực học đường. 

- Tăng cường công tác tham mưu với cấp trên để cải tạo, tu sửa các phòng làm 

việc, bếp ăn, nhà thể chất, sân chơi, thư viện v.v. đạt chuẩn theo quy định và đảm 

bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. 

- Phối hợp với phụ huynh tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục và phát huy 

mọi nguồn lực  để tạo dựng khung cảnh sư phạm thêm sáng - thoáng- xanh- sạch – 

đẹp, thân thiện và cởi mở. 

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử, phổ biến đến toàn thể CB,GV,NV; phối hợp 

với Công đoàn tổ chức tốt các chuyên đề về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo để duy 

trì bầu không khí học tập, làm việc ấm áp và thân thiện; mọi thành viên trong nhà 



trường đều được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, được có giá trị và được đảm 

bảo an toàn. 

- CB,GV, NV thường xuyên sử dụng các biện pháp quản lý, giáo dục kỷ luật 

tích cực. Chú trọng phát huy vai  trò của công tác tư vấn học đường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra quy trình chế biến thực phẩm của bếp ăn nội 

trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng tốt cho học sinh. 

- Tạo cơ hội  để mỗi học sinh và mỗi thầy cô giáo đều được phát triển tối đa 

tiềm năng của bản thân, không ai bị bỏ lại, không ai bị lãng quên; tất cả đều thay đổi 

để phù hợp và tiến bộ. 

- Phối kết hợp với Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân thực hiện và giám sát 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch, 

xây dựng khối đoàn kết nội bộ. 

b. Phấn đấu: 

 - Không có hiện tượng bắt nạt, bạo lực học đường 

- 98% học sinh thực hiện tốt những quy định của nhà trường về nề nếp kỷ luật 

           - 100% học sinh tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng lực cá nhân 

- 100% học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (về tinh thần, sức khỏe, kinh tế) đều 

được quan tâm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ. 

- 28/28 lớp học sáng, xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn, không có tai nạn thương 

tích. Quang cảnh, môi trường sư phạm trong nhà trường được quan tâm đầu tư, sửa 

sang sạch đẹp. 

- 100%  học sinh đều thích được đến lớp, thích được đi học. 

1.2. Tiêu chí 2: Về dạy và học 

a. Nội dung chỉ báo:  

- Trong mọi hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học, CB, GV, NV phải làm 

gương cho học sinh và chú trọng phương pháp giáo dục bằng nêu gương. 

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho học sinh và CB, GV, NV một cách công 

bằng, hợp lý, phù hợp với điều kiện và khả năng của bản thân. 

- Mọi hoạt động liên quan đến dạy và học, đến công tác quản lý đều được bàn 

bạc, cởi mở, lắng nghe, thấu hiểu và đối thoại tích cực. 

- Thay đổi, sáng tạo nội dung sinh hoạt chuyên môn; động viên, khuyến khích 

giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong sư phạm để 

giáo viên có nhiều kiến thức mới hữu ích, hấp dẫn và lôi cuốn học sinh. 

- Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tạo hứng thú, phù hợp, thấu hiểu 

và chấp nhận sự khác biệt tâm lý, thể chất, hoàn cảnh của mỗi học sinh. 



- Tạo nhiều cơ hội cho học sinh và CB, GV, NV được phản hổi, sáng tạo và 

gắn kết; được chủ động thể hiện quan điểm, ý tưởng, thói quen làm việc nhóm và 

hợp tác. 

- Tạo điều kiện tốt nhất để CB, GV, NV và học sinh có cơ hội phát triển, thể 

hiện và khẳng định năng lực, giá trị bản thân. Tổ chức các cuộc thi trong GV và học 

sinh để tạo sân chơi và cơ hội ghi nhận những năng lực đó. 

- Thành lập và duy trì các nhóm Nhà giáo cùng nhau phát triển ngay từ các tổ 

chuyên môn để có thể hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tăng cường các mối quan hệ, giao lưu, 

tăng cường thể lực và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Khuyến khích giáo viên tổ chức 

các hoạt động trải nghiệm, giao lưu tại các lớp, các khối và toàn trường. 

- Khắc phục triệt để cách quản lý và tương tác mang tính áp đặt, gây căng 

thẳng cho học sinh và CB, GV, NV trong nhà trường. 

- CB,GV, NV tự chăm sóc bản thân về sức khỏe tâm lý và thể chất, tự trang bị 

cho mình và thực hành được các giá trị sống, kỹ năng sống phù hợp với đạo đức, 

nhân cách nhà giáo trong môi trường giáo dục. 

b. Phấn đấu: 

- 28/28 lớp đạt chỉ tiêu về xếp loại hai mặt giáo dục theo đăng ký đầu năm 

- 95 % lớp có phong trào học tập tốt: giờ học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt 

v.v. 

- 100% lớp có các đôi, nhóm bạn cùng tiến 

- 100% các học sinh đều tiến bộ trong học tập và rèn luyện 

- 100% học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm trong các môn học 

và tham gia các CLB ở trường. 

- HS tham gia đủ các cuộc thi do nhà trường, các cấp tổ chức, có giải cao 

- Tổ chức được các chuyên đề trong tổ nhóm chuyên môn và công tác chủ 

nhiệm 

1.3. Tiêu chí 3: Về các mối quan hệ trong và ngoài trường 

a. Nội dung chỉ báo: 

- CB,GV,NV làm gương cho học sinh trong các mối quan hệ, trong tương tác, 

giao tiếp và đối thoại. 

- Quản lý cảm xúc tiêu cực trong đối thoại, tương tác, giao tiếp và làm việc 

với HS, CMHS và CB, GV, NV. 



- Học sinh và CB,GV,NV hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ  lẫn nhau trong các nhiệm 

vụ được giao. 

- Chia sẻ, động viên, hỗ trợ  và giúp đỡ những học sinh và GV, NV có hoàn 

cảnh khó khăn bằng cách tặng quà, thăm hỏi v.v. 

- Quan tâm đến đời sống tinh thần, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của 

CB,GV,NV, cùng nhau chia sẻ vui buồn để cùng nhau xây dựng một ngôi trường 

hạnh phúc. 

- Học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên 

rèn luyện đạo đức, tác phong, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công 

việc một cách tốt nhất. 

- Các CB, GV, NV lắng nghe tích cực, phản hồi mang tính xây dựng trong xử 

lý công việc với đồng nghiệp và học sinh. 

- Phối hợp và hợp tác hiệu quả với CMHS, cộng đồng địa phương và các lực 

lượng liên quan trong công tác giáo dục học sinh. 

b. Phấn đấu: 

- 100% giáo viên, nhân viên và  học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quan 

tâm, hỗ trợ. 

- Không có học sinh bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị bởi sự khác biệt. 

- Các sở thích, nguyện vọng hợp lý của học sinh được đáp ứng. 

- Không có học sinh có biểu hiện tâm lý bất thường dẫn đến hành vi tiêu cực. 

- Không có CB,GV,NV vi phạm đạo đức nhà giáo. 

- Không có phản hồi tiêu cực từ phía CMHS làm ảnh hưởng đến mối quan hệ 

giữa nhà trường và gia đình, ảnh hưởng đến uy tín giáo dục của nhà trường và thầy 

cô giáo. 

- Đảm bảo đoàn kết nội bộ, không có trường hợp CB, GV, NV hay CMHS bức 

xúc, căng thẳng dẫn đến đơn thư khiếu kiện. 

- Mỗi tháng có 2 bài viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp: 

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học  

sinh về  mục đích, ý nghĩa của việc Công đoàn phối hợp với chính quyền tham gia 

xây dựng trường học hạnh phúc. 

- Giúp cho CB,GV,NV có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong 

việc tạo dựng và duy trì nhà trường mà ở đó học sinh và CB,GV,NV được yêu 

thương, được tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị; nói rộng hơn là 



phát triển môi trường nhà trường thân thiện, văn minh, cùng hợp tác vì sự phát triển 

bền vững trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. 

- Giúp cho Công đoàn nhà trường chủ động tổ chức và biết cách tham gia cùng 

với chuyên môn và các đoàn thể khác trong nhà trường;  tổ chức, hướng dẫn và tạo 

điều kiện cho CB,GV,NV thực hiện các nội dung xây dựng trường học hạnh phúc 

phù hợp với điều kiện của nhà trường. 

2.2. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và 

học sinh trong việc xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn, thân thiện trong môi 

trường giáo dục. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động CB-GV-NV nắm vững và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, 2 bộ quy tắc ứng xử của 

UBND thành phố Hà Nội, bộ quy tắc ứng xử trong trường học. 

- Tổ chức quán triệt lại đối với CB, GV, NV các quy định của Nhà nước, của 

ngành về đạo đức nhà giáo, về xây dựng trường học thân thiện, an toàn, các tiêu chí 

của trường học hạnh phúc. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, về trường học thân thiện, 

hạnh phúc trong sinh hoạt chuyên môn của Hội đồng sư phạm, sinh hoạt Công đoàn 

nhà trường hàng tháng. 

- Tổ chức tọa đàm trong giáo viên, học sinh và PH về trường học hạnh phúc, 

về sự đồng cảm, khoan dung, có mối quan hệ tích cực và sáng tạo; có khả năng, kỹ 

năng và sẵn sàng hợp tác và biết Chung sống  một cách tốt đẹp (có giá trị sống và 

kỹ năng sống) 

- Tăng cường công tác truyền thông trên trang thông tin điện tử của nhà trường, 

về nội dung trường học hạnh phúc, thầy cô hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, học sinh 

hạnh phúc, xã hội hạnh phúc, đất nước phồn vinh bằng các hình thức thích hợp, sinh 

động. 

2.3. Hỗ trợ CB,GV, NV nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm ý thức đạo đức 

nghề nghiệp, giáo dục học sinh để thầy cô và học sinh biết lắng nghe, thấu hiểu, 

biết tôn trọng và được an toàn, biết chia sẻ, được ghi nhận và yêu thương 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, tập huấn, chuyên đề để hỗ trợ và chia sẻ 

kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm, mời chuyên gia tư vấn, nhận diện, xử 

lý các tình huống vi phạm các quy định đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của CB, 

GV, NV trong lao động nghề nghiệp, về trường học hạnh phúc v.v 

- Tổ chức đối thoại, giải đáp, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử sư 

phạm với B,GV, NV học sinh trên cổng thông tin điện tử của trường. 



- Xây dựng các tư liệu về tình huống sư phạm, các câu chuyện đạo đức, về 

truyền thống Tôn sư trọng đao, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống v.v. 

- Vận động các nhà giáo tham gia cuộc thi “ Thầy cô trong mắt em” và “ Khi 

thầy cô thay đổi” phát động trong toàn ngành nhằm tạo động lực cho giáo viên có ý 

thức tự rèn luyện và có cơ hội để giáo viên thể hiện bản thân trong công việc, trong 

ứng xử với tác phong chuẩn mực sư phạm. 

- Quyết tâm xây dựng mô hình Trường học hạnh phúc – Thầy cô hạnh phúc – 

Học sinh hạnh phúc, trong đó lấy tiêu chí trường học không có hiện tượng vi phạm 

đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính. 

2.4. Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể 

điển hình về việc xây dựng môi trường sư phạm, những tấm gương nhà giáo tận 

tụy , mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để 

lan tỏa trong toàn trường, trong địa phương và tới cộng đồng xã hội 

- Tiếp tục tham gia phong trào Viết về tấm gương người tốt việc tốt, gương 

điển hình tiên tiến, phấn đấu mỗi tháng có 2 bài viết đăng tải website của trường và 

của quận, được lựa chọn những tấm gương của nhà trường để tôn vinh, tuyên dương 

cấp huyện, cấp tỉnh. 

- Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể lớp, tổ chuyên môn, các cá nhân 

CB,GV,NV có thành tích trong phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, trong 

việc triển khai thực hiện chủ đề và nhiệm vụ năm học. 

III. Tổ chức thực hiện 

1.Công tác tổ chức chỉ đạo: 

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Trường học hạnh phúc năm học 2021-2022 

gồm các thành phần Lãnh đạo nhà trường; Ban chấp hành Công đoàn; Đoàn trường 

và Ban đại diện CMHS. 

- Xây dựng kế hoạch dựa trên các tiêu chí Trường học hạnh phúc, chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện để thực hiện. 

- Triển khai kế hoạch và tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc đến 100% 

CB,GV, NV và HS  

- Chỉ đạo công tác thực hiện,  kiểm tra, sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc trong các hoạt động của nhà trường 

từ công tác chuyên môn, công tác quản lý, công tác công đoàn và công tác học sinh. 

2. Phân công thực hiện: 

 



Số TT Họ và tên Nhiệm vụ 

Công việc được 

phân công phụ 

trách 

1 Ngô Phi Công Trưởng ban Chỉ đạo chung. 

Phụ trách tiêu chí 2 

2 Phạm Ngọc Hùng Phó ban trực Phụ trách tiêu chí 1 

3 Nguyễn Lương Thành Phó ban Phụ trách tiêu chí 3 

4 Trần Phương Quang Phó ban Phối hợp thực hiện 

các tiêu chí 

5 Lại Thế Truyền Ủy viên Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 2 

6 Đỗ Văn Chín Ủy viên Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 2 

7 Trần Thị Thanh Huyền Ủy viên Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 2 

8 Lê Văn Viện Ủy viên Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 2 

9 Lê Văn Huy Vũ Ủy viên Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 2 

10 Võ Thị Nghi Ủy viên Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 2 

11 Nguyễn Thị Nghĩa Ủy viên Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 2 

12 Nguyễn Tấn Đỉnh Ủy viên Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 2 

13 Lê Tấn Thành Ủy viên Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 1 

14 Nguyễn Thị Kim Hiền Ủy viên Phối hợp thực hiện 

các tiêu chí 

15 Lê Thị Phương Thảo Trưởng ban nữ 

công 

Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 3 

16 Phạm Thị Thanh Huyền Trưởng ban 

TTDN 

Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 3 

17 GVCN 28 lớp  Tổ chức thực hiện 

tiêu chí 1 



18 Mời Trưởng ban ĐDCMHS  Phối hợp 

 

- Lãnh đạo nhà trường phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ 

chức thực hiện các nội dung hướng dẫn, xây dựng mô hình lớp học tiêu biểu; các tổ 

chuyên môn, tổ công đoàn tiêu biểu theo các tiêu chí. 

- Các tổ chuyên môn xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề có lồng ghép nội 

dung xây dựng trường học hạnh phúc. Thực hiện tốt các hoạt động giao lưu và ngoại 

khóa của học sinh. 

- Giáo viên đối chiếu các tiêu chí trường học hạnh phúc để xây dựng kế hoạch 

phù hợp với tình hình của lớp, của cá nhân và tổ chức thực hiện. 

- Nhân viên tự xây dựng các tiêu chí làm việc phù hợp với nhiệm vụ, công 

việc và hoàn cảnh làm việc, chủ động tổ chức thực hiện. 

- Đoàn trường xây dựng các kế hoạch phối hợp với các bộ phận khác trong 

nhà trường để triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí. 

Trên đây là kế hoạch xây dựng Trường học hạnh phúc năm học 2021-2022 

của trường THPT Bắc Trà My. Đề nghị toàn thể CB,GV,NV và học sinh nhà trường 

nghiêm túc thực hiện và thực hiện có hiệu quả. 

Nơi nhận:                       HIỆU TRƯỞNG  

  

- Các bộ phận có liên quan (để thực hiện)   
- Lưu VT-TC-KĐCLGD                                                    

 

                                                                                                                

 

 

 


