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HƯỚNG DẪN 
Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không  

với bạo lực học đường”  trong các trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN 

---------- 
 

 Căn cứ Hướng dẫn số 02-KH/TĐTN-SGDĐT, ngày 18/12/2017 giữa Tỉnh 

đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo “về việc tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn 

đẹp – Nói không với bạo lực học đường”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng 

hướng dẫn đến các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN tổ chức diễn 

đàn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều 

hành phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp  u t nh m xây dựng m i 

trường giáo dục  ành mạnh, g p ph n giữ g n an ninh tr t tự trường h c  G p 

ph n giáo dục thế hệ trẻ sống,  ao động, h c t p,  àm việc theo pháp  u t  

- Đ m   o an ninh tr t tự trường h c và ph ng chống hiện tượng k  thị, vi 

phạm giới,  ạo  ực h c đường  

-  Kiềm chế việc vi phạm pháp  u t, kh ng c  tệ nạn ma tuý trong cán  ộ, 

giáo viên và h c sinh  Ph ng, chống hiệu qu  hành vi  ạo  ực trong nhà trường 

và các hành động tự phát của h c sinh  àm  nh hưởng đến an ninh, tr t tự an toàn xã hội  

- Th ng qua diễn đàn nh m tuyên truyền, giáo dục   ng nhân ái, t nh yêu 

thương con người của Đoàn viên, h c sinh trong toàn trường và thúc đẩy sự 

tham gia của Đoàn viên, h c sinh vào c ng tác ph ng chống  ạo  ực h c đường  

- Diễn đàn cũng  à dịp để các em được  ày tỏ những tâm tư, nguyện v ng 

của m nh về xây dựng t nh  ạn trong h c đường; cách ứng sử với  ạn;  iết được 

h u qu  của  ạo  ực h c đường;  àm thế nào để ph ng trách  ạo  ực h c đường  

2. Yêu cầu 

- Diễn đàn được tổ chức tại 100% các Đoàn trường THPT, Trung tâm 

GDTX-HNDN trực thuộc đoàn khối   

- Diễn đàn được tổ chức với h nh thức sinh động, hấp dẫn, thu hút đ ng 

đ o h c sinh tham gia; tạo m i trường, kh ng khí để h c sinh chủ động chia sẻ, 

trao đổi những vấn đề  iên quan về ph ng, chống  ạo  ực h c đường; định 
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hướng cho h c sinh những chuẩn mực về ý thức, hành vi trong xây dựng t nh 

 ạn đẹp cũng như các mối quan hệ khác trong Nhà trường  

- Các cấp  ộ Đoàn thường xuyên chỉ đạo, đ n đốc, theo dõi, kiểm tra các 

trường trong công táctuyên truyền và tổ chức diễn đàn. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung diễn đàn 

- Chia sẻ những câu chuyện đẹp về t nh  ạn trong m i trường h c đường, 

trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng t nh  ạn đẹp trong h c sinh  tr nh 

diễn các vở kịch truyền th ng về  ạo  ực h c đường; tổ chức cho h c sinh th o 

 u n, tr   ời câu hỏi t nh huống để xây dựng t nh  ạn đẹp - n i kh ng với  ạo  ực 

h c đường  

- Chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những th i quen tốt, hành động đẹp trong việc 

ph ng chống  ạo  ực h c đường.  

- Chia sẻ kiến thức pháp  u t c   iên quan đến h u qu  do  ạo  ực h c 

đường gây ra; kỹ năng xử  ý t nh huống để ngăn chặn  ạo  ực h c đường hoặc 

tham gia gi i quyết, đấu tranh với các hành vi  ạo  ực h c đường  

- Mỗi khối  ớp  ựa ch n từ 01 đến 02 h c sinh phát  iểu, đặt câu hỏi tại 

diễn đàn  Chú ý gợi mở, định hướng nội dung để các em c  thể tho i mái chia sẻ 

những suy nghĩ, c m nh n của m nh tại diễn đàn  

- Tuyên dương những tấm gương c  th i quen tốt, hành động đẹp, tích 

cực trong việc tham gia gi i quyết, ph ng, chống  ạo  ực h c đường  

 2. Thời gian, địa điểm: Do các trường sắp xếp,  ố trí một cách hợp  ý, tổ 

chức trong năm h c (khoảng 02 - 03 tiếng cho 01 buổi Diễn đàn), địa điểm tại 

các trường (trong hội trường hay ngoài sân). 

 3. Số lượng, thành phần 

 3.1. Số lượng: Tuỳ theo điều kiện của từng trường để cân đối số  ượng 

h c sinh tham gia một cách hợp  ý, đ m   o chất  ượng, tránh h nh thức  

 3.2. Thành phần 

 - Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo; Lãnh đạo cấp ủy; Ban Giám hiệu nhà 

trường; Đại diện Lãnh đạo Đoàn trường; Lãnh đạo ngành Lao động – Thương 

 inh và Xã hội; Công an, đại diện Hội Cha mẹ h c sinh (tham dự và tham gia 

chủ trì Diễn đàn). 

 - Các tổ chức đoàn thể: C ng đoàn; Cán  ộ, giáo viên chủ nhiệm, giáo 

viên  ộ m n… 

 - H c sinh các khối  ớp  

4. Chương trình diễn đàn 

 - Văn nghệ chào mừng, xem video c ip, diễn kịch (nếu có) 
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- Tuyên  ố  ý do, giới thiệu đại  iểu 

- Giới thiệu đại  iểu chủ tr  

- Phát  iểu định hướng chủ đề của Diễn đàn 

- Chương tr nh diễn đàn  

- Đại  iểu chủ tr  gi i đáp những thắc mắc của h c sinh 

 - Đáp từ, kết thúc diễn đàn. 

* Gợi ý khung diễn đàn, có thể lựa chọn các hình thức sau: 

+ H c sinh đặt câu hỏi giao  ưu, chia sẻ với khách mời của chương tr nh 

về kiến thức, kỹ năng, gi i pháp ph ng, chống  ạo  ực h c đường (khách mời là 

chuyên gia, các nhà tư vấn tâm lý, thầy cô giáo, văn nghệ sỹ, người nổi tiếng, 

những tấm gương học sinh tiêu biểu…) 

+ Tổ chức các h nh thức tương tác: các vở kịch, tiểu phẩm tương tác; thi 

kiến thức, hỏi đáp    cung cấp kiến thức, th ng tin, kỹ năng ph ng, chống  ạo 

 ực h c đường  

+ Tổng kết, trao gi i cho các t p thể, cá nhân đạt gi i trong các cuộc thi, 

hoạt động hưởng ứng trước diễn đàn  

* Lưu ý:  

- Mời các chuyên gia tâm lý có phương pháp trao đổi thu hút, gần gũi với 

lứa tuổi học sinh để tăng hiệu quả trong việc đưa thông tin, thông điệp đối với 

học sinh. 

- Ngoài học sinh tại trường, khuyến khích mời các trường bạn tham dự để 

chia sẻ thông tin, trao đổi kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường. 

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

- Xây dựng Hướng dẫn tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói 

không với bạo lực học đường”, phối hợp Ban Giám hiệu trường triển khai đến 

các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX – HNDN trực thuộc đoàn khối. 

- Hàng năm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đ n đốc các Đoàn trường THPT, 

Trung tâm GDTX – HNDN tổ chức diễn đàn; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; 

giới thiệu các m  h nh hoạt động tiêu  iểu của các cấp  ộ Đoàn trong quá tr nh 

tổ chức diễn đàn  

2. Các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX – HNDN 

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói 

không với bạo lực học đường” phù hợp với đặc thù của từng trường. 
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- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp 

- nói không với bạo lực học đường” trên hệ thống phát thanh, mạng xã hội của   

đoàn trường  

- Tham mưu cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tạo cơ chế thu n  ợi để Đoàn 

trường tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”  

- Báo cáo nhanh kết qu  ngay sau khi tổ chức diễn đàn (Lưu ý: Báo cáo 

nêu rõ cụ thể: Thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần đại biểu tham dự, diễn 

biến, số lượng đoàn viên thanh niên, kết quả đạt được, hình ảnh kèm theo) gửi 

về Văn ph ng đoàn khối qua địa chỉ Email: dkcqtravinh@gmail.com. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị đoàn 

trường THPT, Trung tâm GDTX – HNDN nghiên cứu, triển khai thực hiện 

hướng dẫn đ m   o các yêu c u chung.   

 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn ( /c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, Bí thư Đ ng ủy Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn ( /c); 

- BGH các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-

HNDN (nắm); 

- BCH các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-

HNDN (t/h); 

- Lưu VP  

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


