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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình “ Xây dựng Trường học xanh – Vì một Hà Nội
xanh” của trường tiểu học Điện Biên năm 2021 - 2022
Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTr-BTNMT-BGDĐT ngày
08/05/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025;
Thực hiện Chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 5609/VP-ĐT ngày
19/6/2019 về việc triển khai chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi
trường của Bộ TNMT và Bộ GDĐT; Kế hoạch số 3739/KH-STNMT-SGDĐT
ngày 26/5/2021 của Sở TNMT và Sở GDĐT về “ Thực hiện Chương trình “Xây
dựng Trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh” trên địa bàn thành phố Hà Nội
2021-2025”;
Thực hiện Công văn số 1291/ UBND – TNMT ngày 9/9/2021 của UBND
quận Hoàn Kiếm về việc tổ chức chương trình “Xây dựng Trường học xanh – Vì
một Hà Nội xanh” tại các trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường TH Điện Biên xây
dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng Trường học xanh – vì một Hà
Nội xanh”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho giáo viên, nhân viên, học
sinh trong nhà trường về các vấn đề môi trường liên quan đến năng lượng, rác
thải, nước và không gian xanh, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và thức đẩy
hành động cụ thể nhằm giáo dục học sinh trong công tác bảo vệ môi trường. Đưa
ra sáng kiến về “ Xây dựng không gian xanh góc học tập xanh” tại trường TH
Điện Biên, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Yêu cầu
- Mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực đến gia đình, nhà
trường, xã hội trong việc thực hiện bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng trường
học xanh và đạt được mục tiêu chung của Kế hoạch số 3739/KH-STNMTSGDĐT ngày 26/5/2021 của Sở TNMT và Sở GDĐT về “Thực hiện Chương
trình “ Xây dựng Trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh” trên địa bàn thành phố
Hà Nội 2021-2025
- Tích cực tham gia vào các hoạt động tăng thêm diện tích, khu vực trồng,
bảo vệ và chăm sóc cây xanh tại trường học nhằm mục đích xây dựng những
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không gian xanh tại trường.
3. Thời gian thực hiện:
Giai đoạn 1: Từ 25/09/2021 đến 31/12/2021. Trong đó:
- Thời gian tổ chức Lễ phát động: Thứ 2 ngày 27/9/2021.
- Thời gian thực hiện: Từ 25/9/2021 đến 31/12/2021.
- Thời gian thực hiện đánh giá và tổng kết: Từ 30/11/2021 đến 30/12/2021.
Giai đoạn 2: Từ năm 2022 đến năm 2025.
Đánh giá kết quả triển khai trong năm 2021, điều chỉnh và triển khai tiếp
trong giai đoạn 2022 – 2025.
4. Địa điểm
- Buổi tập huấn cho GV toàn trường: Thực hiện trực tuyến.
- Lễ phát động : Thực hiện trực tuyến.
- Lễ tổng kết chương trình: Tổ chức lễ tổng kết ngoài trời, địa điểm sẽ được
thông báo sau.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Chương trình tập huấn cho giáo viên:
-Tổ chức tập huấn cho giáo viên với nội dung: cung cấp kiến thức về môi
trường, rác thải, nguồn nước, năng lượng, cây xanh và phương pháp xây dựng kế
hoạch thực hiện chương trình.
- Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua Zoom.
- Hướng dẫn giáo viên tham gia buổi tập huấn trực tuyến “ Trường học
xanh”, yêu cầu tối thiểu 70% giáo viên trong trường hoàn thành khóa học.
- Tổ chức tập huấn cho giáo viên với nội dung: cung cấp kiến thức về môi
trường, năng lượng, cây xanh…. thông qua trang website:
https://thehexanh.edubit.vn Điền form đăng kí xác nhận hoàn thành khóa học.
Thời gian thực hiện: Từ 21/9/2021 đến 30/9/2021
Yêu cầu: 100% giáo viên trong trường hoàn thành khóa học
2. Xây dựng tổ nòng cốt thực hiện kế hoạch gồm:
+ Đ/c Nguyễn Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban
+ Đ/c Trương Mỹ Hạnh – Tổng phụ trách – Phó ban
+ Đ/c Bùi Thu Trang – Giáo viên – Ủy viên
3. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong nhà trường
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+ Tập huấn cho giáo viên toàn trường, những học sinh nòng cốt các lớp (dự
kiến thời gian từ ngày 10 – 20/ 10/2021) với nội dung cung cấp kiến thức cơ bản,
các thực hành tốt và hướng dẫn cho các em về nội dung: tiết kiệm và bảo vệ
nguồn nước, trồng và bảo vệ cây xanh…
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh về tác hại của rác
thải đối với môi trường và sức kh e con người; thay đổi thói quen s dụng, giảm
thiểu, phân loại, thu gom, tái s dụng, tái chế rác thải; tăng cường s dụng các
sản phẩm thân thiện môi trường.
+ Tuyên truyền thông qua các bảng điện t , áp phích, băng rôn, bảng tin,
cổng thông tin điện t . Lồng ghép thông qua các hoạt động giảng dạy các tiết
học như Địa lí, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các
buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ
nhiệm, sinh hoạt Đội…có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm
nước, xây dựng không gian xanh trong trường học vào các nội dung truyền thông
và giáo dục về bảo vệ môi trường tại nhà trường .
4.Thực hiện các giải pháp
+ Các giải pháp khác nhằm bảo vệ môi trường, ví dụ:
- S dụng vật liệu thân thiện môi trường trong xây dựng, s a chữa, cải tạo
(ưu tiên vật liệu xây dựng từ tự nhiên, vật liệu tái chế, gạch không nung, sơn có
hàm lượng thấp chất bay hơi…)
- Trồng cây, chăm sóc cây xanh
+ Tìm hiểu sáng tạo các giải pháp chăm sóc cây xanh, thiết kê các góc học
tập xanh, không gian xanh tạo môi trường học tập lành mạnh cho học sinh và
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất.
Do đó nhà trường lựa chọn chủ đề Không gian xanh để thực hiện với các
nội dung cụ thể sau:
4.1. Công tác quản lí
- Thành lập nhóm học sinh nòng cốt, tập huấn cho nhóm học sinh này với nội
dung cung cấp kiến thức cơ bản, cách thực hành tốt về trồng và bảo vệ cây xanh.
- Xây dựng các quy định, chỉ dẫn cụ thể về xây dựng không gian xanh. Xây dựng
nhật kí, ghi chép những hành động về bảo vệ, trồng thêm cây xanh và hình thức
khen thưởng các cá nhân tập thể tích cực tham gia.
- Xây dựng công tác bảo vệ môi trường lồng ghép trong KH giáo dục, kế hoạch
năm học của nhà trường.
- Ban thiếu niên nhà trường có nhiệm vụ theo dõi, giám sát, lập danh sách khen
thưởng các tập thể và cá nhân HS tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi
trường.
4.2. Về cơ sở vật chất
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- Bổ sung thêm về cơ sở vật chất nhà trường: thêm hệ thống cây xanh, tiểu
cảnh…. Phù hợp và hài hòa với không gian chung của trường (sân trường, hành
lang, lớp học…)
- Tổ chức làm tổng vệ sinh toàn bộ trường học, kh khuẩn thường xuyên giúp
không khí trong trường luôn được đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.
4.3 Công tác giáo dục và truyền thông vì môi trường
- Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo
viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong nhà trường.
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh về ảnh hưởng của
môi trường, tác dụng của cây xanh đến sức kh e con người.
+ Tuyên truyền thông qua các bảng điện t , áp phích, băng rôn, bảng tin,
cổng thông tin điện t . Lồng ghép thông qua các hoạt động giảng dạy các tiết học
như Địa lí, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động ngoài giờ lên lớp, Tự nhiên và Khoa
học. Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới
cờ, sinh hoạt chủ nhiệm , sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao …có lồng ghép các nội
dung tuyên truyền về ảnh hưởng của môi trường, tác dụng của cây xanh đến sức
kh e con người.
+ Tổ chức các cuộc thi như viết về khẩu hiệu tuyên truyền, thơ, bài vẽ, vẽ
tranh, làm phim hoạt hình, sáng tạo, sáng chế các mô hình về xây dựng không
gian xanh…
+ Tổ chức các câu lạc bộ, nhóm nghiên cứu của học sinh về môi trường,
không gian xanh.
4.4. Tổ chức công tác thực hành xanh cho học sinh
- Xây dựng các thực hành xanh của học sinh: Theo dõi, chăm sóc và bảo vệ cây
xanh hàng ngày, tổ chức dọn dẹp, chăm sóc các khu không gian xanh trong
trường, ở gia đình, sáng tạo thêm các góc cây xanh xung quanh mình, có sáng
kiến về bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ngoài
trường học ….
- Thực hiện đi bộ, đi xe đạp hoặc s dụng các phương tiện công cộng khi di
chuyển cho phù hợp.
5. Tổ chức cuộc thi “Đại sứ xanh”
Tổ chức cho học sinh tham dự cuộc thi “Đại sứ xanh” nhằm khuyến khích
học sinh tìm hiểu và thực hiện hành động bảo vệ môi trường gồm 2 phần: Hiểu
biết và Hành động.
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Phần thi Hiểu biết tham dự qua đường link và mã QR code dẫn đến bộ câu
h i dự thi cho học sinh và cha mẹ học sinh (s dụng nền tảng Google form, mỗi
trường được cấp 1 đường link và mã QR riêng).
* Cấp trường:
+ Bài thi “ Hiểu biết”
- Học sinh truy cập vào đường link hoặc mã QR Code để trả lời các câu h i.
- Học sinh được tính là đạt yêu cầu trả lời đúng từ 70% bộ câu h i trở lên.
- Kết quả tham gia của học sinh mỗi trường được Ban Tổ chức tổng hợp và
thông báo tới từng trường.
- Trường học đạt yêu cầu khi có từ 50% trở lên trong tổng số học sinh đạt yêu
cầu bài thi “Hiểu biết”
+ Bài thi “ Hành động”
- Học sinh thực hiện ít nhất 5 hành động xanh thuộc các chủ đề mà nhà
trường phát động: Góc học tập xanh. Ví dụ: trồng và chăm sóc cây, reo mầm cây,
làm chậu cây bằng sản phẩm tái chế….
- Học sinh có thể nhờ bố mẹ hoặc người thân trợ giúp tạo một album hoặc
video ngắn (thời lượng 1 đến 3 phút) để chia sẻ hành động xanh đã thực hiện và
g i sản phẩm về cho lớp, lớp tập hợp g i cho trường.
- Nhà trường đăng tải bài thi của học sinh trên trang facebook của trường
kèm hashtag #TruongHocXanhHaNoi.
* Cấp Quận:
- Trường tổng hợp kết quả, chọn ra 3 bài dự thi “Hành động” tốt nhất và g i
đường dẫn tới 3 bài thi này. ( Trường sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí: tác
động cụ thể tới môi trường và truyền cảm hứng)
Lưu ý: Video và ảnh do chính học sinh, hoặc người thân, bạn bè quay (hoặc
thuộc quyền sở hữu cá nhân) và chưa tham gia, hay đăng tải trên bất cứ đâu
như: truyền hình, phát thanh, trang web…
Lưu ý:
 Với bài thi là album ảnh, nên có mô tả về hành động xanh được thực hiện
trong mỗi bức ảnh. Đối với bài thi là video, cần đảm bảo thời lượng video
từ 01 đến 04 phút, định dạng video: mp4 hoặc .avi, âm thanh, giọng nói rõ
ràng.
 Ảnh và video phải thuộc quyền sở hữu của cá nhân và chưa tham gia cuộc
thi khác hay chưa đăng tải trên các kênh truyền hình, phát thanh, trang
web….
 Nhà trường lập danh sách học sinh dự thi và chọn ra 3 bài dự thi “Hành
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động” tốt nhất ( có thể đăng tải trên facebook của trường, kèm theo
hashtag#TruongHocXanhHaNoi) và g i đường dẫn 3 bài thi này tới Ban tổ
chức.
Đánh giá và tổng kết, khen thưởng cuộc thi.
6. Tổng kết, đánh giá chương trình
- BGH, Ban thiếu niên nhà trường theo dõi, giám sát, lập danh sách khen thưởng
các tập thể và cá nhân HS tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
- Nộp báo cáo kết quả xây dựng “Trường học xanh” về Phòng Giáo dục quận
ngày 5/12/2021.
- Tham gia buổi tổng kết chương trình “Xây dựng trường học xanh – Vì một Hà
Nội xanh” và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện, các sáng kiến của nhà trường, đồng
thời góp ý để hoàn thiện “Bộ tiêu chí Trường học xanh” do quận tổ chức.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả, thiết thực;
kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch; sơ kết, tổng kết, biểu dương các cá nhân
thực hiện tốt kế hoạch tại đơn vị.
2. Tổng phụ trách
- Tổ chức truyền thông cho học sinh toàn trường vào thứ hai ngày
11/10/2021.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt
dưới cờ, …có lồng ghép các nội dung tuyên truyền bảo vệ nguồn nước và giữ gìn
không gian xanh vào các nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường
tại nhà trường .
- Phát động các cuộc thi như viết về khẩu hiệu tuyên truyền, thơ, bài vẽ, vẽ
tranh, làm phim hoạt hình, sáng tạo, sáng chế các mô hình tiết kiệm nước và xây
dựng không gian xanh trong trường học
- Tổ chức Lễ tổng kết cấp trường: Dự kiến thứ hai ngày 14/12/2021.
3. Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch
- Tuyên truyền, thúc đẩy, triển khai kế hoạch.
- Theo sát và giải đáp thắc mắc nếu có.
4. Giáo viên
- Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tham gia khóa học trực tuyến về
chủ đề không gian xanh theo link sau: https://mizuiku-khonggianxanh.vn/khoahoc
- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền thông qua các hoạt động giảng dạy
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các tiết học như Địa lí, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Tổ chức
các buổi sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt Đội và CLB Ngôi sao xanh.
- Xây dựng không gian lớp học xanh, thân thiện với môi trường.
5. Tổ văn phòng
- Nhân viên lao công hướng dẫn học sinh s dụng nguồn nước hiệu quả, tiết
kiệm…
- Kịp thời cung cấp các văn bản chỉ đạo tới cán bộ giáo viên qua hòm thư
chung của trường. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Phòng
Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH môi
trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
6. Ban truyền thông
- Đưa lên website của nhà trường tất cả văn bản chỉ đạo theo Kế hoạch số
3237/KH-TNMT-GDĐT ngày 16/9/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường
cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kế hoạch thực hiện Chương “Xây dựng
trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn
2021-2025 ; Các sản phẩm do học sinh, nhà trường tự sáng tạo; Viết các bài đưa
tin và biểu dương GV- HS thực hiện tốt nhiệm vụ…
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng
Trường học xanh – vì một Hà Nội xanh” của trường TH Điện Biện, Ban Giám
hiệu đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc triển khai thực
hiện hiệu quả, báo cáo đúng tiến độ quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về BGH để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng;
- Tổ CM, tổ VP;
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hà
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PHỤ LỤC
BẢNG KIỂM TRƯỜNG HỌC XANH – CHỦ ĐỀ KHÔNG GIAN XANH,
GÓC HỌC TẬP XANH
Trụ cột

Nội dung kiểm tra

Chính
sách
quản lý

Có lồng ghép chủ đề không gian xanh và các chủ đề
môi trường khác trong kế hoạch chung của nhà trường
Có các quy định, chỉ dẫn cụ thể về xây dựng không
gian xanh và các quy định/chỉ dẫn khác về bảo vệ môi
trường
Có đội/nhóm học sinh nòng cốt tham gia theo dõi và
cập nhật việc thực hành xây dựng không gian xanh và
các thực hành bảo vệ môi trường khác trong trường
học
Có hình thức giám sát, khen thưởng giáo viên,
CBCNV, học sinh tích cực tham gia các hoạt động xây
dựng không gian xanh và các hoạt động bảo vệ môi
trường khác

Cơ sở
vật chất

Có hệ thống cây xanh (cây bóng mát, tiểu cảnh, vườn
trường…) phù hợp nhu cầu hoạt động của trường và
hài hòa với không gian chung của trường (sân trường,
hành lang, văn phòng, lớp học…)
Có các giải pháp khác nhằm bảo vệ môi trường, ví dụ:
• Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường trong
xây dựng, sửa chữa, cải tạo (ưu tiên vật liệu
xây dựng từ tự nhiên, vật liệu tái chế, gạch
không nung, sơn có hàm lượng thấp chất bay
hơi…)
• Sử dụng các sản phẩm tẩy rửa tự nhiên

Giáo dục
Xây dựng và sử dụng các tài liệu giáo dục, truyền
và
thông về chủ đề không gian xanh và các chủ đề môi
truyền
trường khác (sinh vật, đa dạng sinh học, BĐKH...)
thông
Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về chủ đề không
gian xanh và các chủ đề môi trường khác (sinh vật, đa
dạng sinh học, BĐKH...)
Tích hợp/lồng ghép chủ đề không gian xanh và các
chủ đề môi trường khác (sinh vật, đa dạng sinh học,
BĐKH...) trong môn học chính khóa
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về chủ đề không
gian xanh và các chủ đề môi trường khác (sinh vật, đa
dạng sinh học, BĐKH...)
Có các CLB/nhóm nghiên cứu của học sinh về chủ đề
không gian xanh và các chủ đề môi trường khác (sinh
vật, đa dạng sinh học, BĐKH...)

Kết quả

Ghi chú
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Thực
hành
Xây dựng các thực hành xanh của học sinh về chủ đề
xanh của góc học tập xanh
học sinh

