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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VHVN - TDTT 
Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”  

Thực hiện Hướng dẫn số 05 HD/TWĐTN-TNTH, ngày 29/3/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đoàn về tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo 

lực học đường” trong các trường THPT, TTGDTX, giai đoạn 2018 – 2022. 

Căn cứ chương trình năm học 2019 – 2020 khối trường học của Huyện Đoàn 

Krông Nô. 

Căn cứ kế hoạch hoạt động Đoàn năm học 2019-2020 của BCH Đoàn trường 

PTDTNT THCS và THPT Krông Nô. 

BCH Đoàn trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô đề ra kế hoạch tổ chức 

diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”, năm học 2019 – 

2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  Nhằm giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, 

định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh góp phần xây dựng văn hóa học đường 

lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo. 

- Giúp học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, tình bạn khác giới, tình yêu; 

đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè, tình yêu và gia 

đình, hiểu được vẻ đẹp của tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh ở lứa tuổi vị thành 

niên và ý nghĩa quan trọng của những tình cảm đó với việc hình thành nhân cách của mỗi 

cá nhân. 

- Diễn đàn còn là nơi để học sinh chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động 

đẹp trong học đường, chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học 

đường gây ra. Ngoài ra, các em còn được trau dồi kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn 

bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học 

đường.  

2. Yêu cầu 

- Tất cả ĐVTN trong toàn trường tham gia đầy đủ, cởi mở, thẳng thắn nói lên những suy 

nghĩ, quan điểm của mình về việc xây dựng tình bạn đẹp và tình trạng bạo lực học đường 

hiện nay; đề ra được giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong Nhà trường. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 



- Tất cả ĐVTTN trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô. 

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

- Thời gian: vào lúc 14h ngày 25.10.2019 (Chiều thứ 6). 

- Địa điểm: Khu nhà D. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

TT      Tên công việc Người thực hiện 
  Thời gian hoàn 

thành 

1 Chịu trách nhiệm chung: đ/c Thúy Hằng 

2 

  Tập hợp nhạc Văn nghệ, 

nhạc tiểu phẩm, chạy máy 

tính cho buổi diễn 

  Đ/c Mỹ Châu Chiều 24.10 

3 
  Loa máy, bàn ghế trang 

trí và thu dọn sân khấu 

Đ/c Tiên phối hợp học 

sinh nam 

Trước 13h30 ngày 

25.10.2019 

4 
 Tập hợp học sinh 

  
Đ/c Minh Châu 

Trước 14h ngày 

25.10.2019 

5  Theo dõi thi đua, nền nếp 
Đ/c Băng khối 10, đ/c Đôi 

11, đ/c Nem khối 12 

Trong suốt quá 

trình tổ chức diễn 

đàn. 

6  Chạy micro Đ/c Y Sôn   

7 

  Xây dựng câu trả lời về 

nội dung diễn đàn. 

Nội dung diễn đàn. 

Đ/c Thúy Hằng, Minh 

Châu, Mỹ Châu 

Trước  ngày 

22/10/2019 

8 
Quay lại mọi diễn biến 

của diễn đàn 

Đ/c H Ngân CĐ 12, đ/c 

Thu Hằng CĐCQ  

 Suốt quá trình diễn 

ra diễn đàn 

9  MC chương trình 
Đ/c Huyền Trang CĐ 11 

Đ/c Minh Châu CĐCQ 
  

V. NỘI DUNG 

1. Phần tuyên truyền: 

- Khái niệm của Bạo lực học đường. 

- Các biểu hiện của Bạo lực học đường. 

- Nguyên nhân của Bạo lực học đường. 

- Thực trạng của Bạo lực học đường hiện nay và các điểm mới trong phòng chống Bạo 

lực học đường tại các trường hiện nay. 



- Các kỹ năng phòng tránh Bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp. 

2. Phần kĩ năng: 

- Các lớp xây dựng tiểu phẩm về bạo lực học đường hoặc về tình bạn học đường (Mỗi 

tiểu phẩm không quá 10 phút). 

- Trao đổi về xây dựng tình bạn đẹp, bạo lực học đường (Mỗi lớp cử 3 em tham gia). 

3. Phần kí cam kết: 

- Đại diện các lớp tham gia kí cam kết. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Thực hiện theo thông tư 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT thông tư liên tịch Liên Bộ 

Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh 

các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các cá nhân, bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc phần hành công việc được 

giao. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc thì liên hệ đồng chí BTĐ 

để giải quyết. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo 

lực học đường”. Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn, Chi đội triển khai 

thực hiện các nội dung trong kế hoạch. 

DUYỆT CỦA CHI BỘ 

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

Trần Thị Thúy Hằng 

 

 

 


