
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤ THÀNH 

                         Số:  81  /KH-NTT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tư vấn học đường năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT – BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư 

vấn tâm lý học sinh phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 115/CV- PGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2019 của 

phòng GD&ĐT thị xã Gia Nghĩa, về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn 

tâm lý, hỗ trợ học sinh trong trường phổ thông, 

  Trường THCS Nguyễn Tất Thành xây dựng Kế hoạch triển khai công tác 

tư vấn tâm lý trong trường học năm học 2020 – 2021 như sau: 

I. Mục đích – yêu cầu 

1. Mục đích: 

     Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được bày tỏ suy nghĩ, trao đổi 

tâm tư tình cảm và giải tỏa những thắc mắc trong cuộc sống, trong học tập, trong 

quan hệ bạn bè, thầy trò hoặc những vấn đề về tâm lý, giới tính, sức khỏe sinh 

sản vị thành niên…. hoặc những khó khăn học sinh, cha mẹ học sinh gặp phải 

trong quá trình học tập và sinh hoạt. Góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình 

cảm và giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng và ước mơ của mình. 

Giúp học sinh tự nhận thức được bản thân và có khả năng ứng phó tích 

cực trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt 

đẹp với gia đình, bè bạn và xã hội, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và 

lành mạnh. 

Tư vấn hướng nghiệp định hướng cho học sinh việc lựa chọn nghề nghiệp 

trong tương lai. 

2. Yêu cầu: 

       Các thành viên của tổ tư vấn phải am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh, phải 

luôn tôn trọng học sinh, lắng nghe học sinh, phải tạo được niềm tin ở học 

sinh, để việc tư vấn có hiệu quả. Trong quá trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ 

bí mật những vấn đề có tính nhạy cảm của học sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự 

mặc cảm của các đối tượng được tư vấn. 

II. Đối tượng 

Toàn thể học sinh trường THCS Nguyễn Tất Thành. 

Giáo viên tư vấn cũng sẽ hỗ trợ các giáo viên chủ nhiệm và PHHS trong 

việc giáo dục học sinh nếu trong khả năng cho phép. 

III. Nguyên tắc hoạt động 

1. Hoạt động độc lập với hoạt động khác. 



2. Học sinh đến tư vấn trên cơ sở tự nguyện. 

3. Luôn tôn trọng học sinh được tư vấn. 

4. Mọi thông tin của học sinh tư vấn hoàn toàn được bảo mật. 

5. Phương châm hoạt động “Luôn lắng nghe, tôn trọng và bảo mật”. 

IV. Nội dung và các hình thức tư vấn 

1. Nội dung tư vấn: Tập trung các vấn đề sau: 

1.1. Tư vấn tâm lí lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh 

sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi. 

1.2. Tư vấn , giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng chống 

bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện. 

1.3. Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh 

trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác. 

1.4. Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề 

nghiệp. 

1.5.  Tham vấn tâm lí đối với HS gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải 

quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị 

tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm, lí nằm ngoài khả năng tư 

vấn của nhà trường. 

2. Các hình thức tư vấn 

Hình thức 1: Tổ chức tư vấn trực tiếp giữa cán bộ tư vấn – cá nhân học 

sinh. 

Hình thức 2: Tư vấn gián tiếp thông qua email. 

(tuvanhocduong2020@gmail.com). 

Hình thức 3: Tương tác đám đông. 

Hình thức 4 : Tổ chức buổi nói chuyện các chuyên đề tư vấn giúp HS giải 

tỏa các khó khăn mang tính thời điểm hoặc mang tính phổ biến. 

V. Tổ chức thực hiện: 

  1. Bộ phận phụ trách công tác tư vấn nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện đến các thành viên trong tổ tư vấn và toàn thể CB, GV, 

NV, HS và phụ huynh. Tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo có liên quan. 

2. Nhiệm vụ các thành viên tổ tư vấn: 

- Tổ trưởng tổ tư vấn xây dựng kế hoạch chi tiết và lên lịch hoạt động của 

tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trình trình lãnh đạo phê duyệt. 

- Tiếp nhận ý kiến học sinh  từ hộp thư góp ý của nhà trường và ý kiến 

trực tiếp từ học sinh, hoặc thông qua giáo viên, phụ huynh giới thiệu. 

- Phụ trách việc tổ chức tư vấn cho học sinh dưới cờ hằng tuần (nếu có) về 

những vấn đề chung mà xã hội và học sinh đang quan tâm. 
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- Phối hợp chặt chẽ với GVCN, tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn, giáo 

viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường khi triển khai các 

hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh. 

- Tổ tư vấn báo cáo hoạt động tư vấn về  Đc Lê Hữu Vọng phó hiệu 

trưởng phụ trách trực tiếp 2 đợt trong năm (trước ngày 30/12 và ngày 30/5 hàng 

năm) hoặc khi có yêu cầy đột xuất. 

3. Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm trong việc thực 

hiện các hoạt động giáo dục có liên quan đến công tác tư vấn tâm lý, đảm bảo 

công tác phối hợp trong thực hiện kế hoạch. Thường xuyên trao đổi thông tin về 

học sinh để phát hiện và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với những 

biểu hiện bất thường của học sinh. 

4. Địa điểm làm việc của tổ tư vấn 

Tổ tư vấn làm việc tại phòng truyền thống của nhà trường. 

5. Kinh phí thực hiện: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 

31/2017/TT – BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý học sinh phổ 

thông. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hoạt động tư vấn tâm lý 

học đường của Trường THCS Nguyễn Tất Thành./. 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GDĐT (để báo cáo); 

- HT, các PHT, các Đoàn thể; 

- Lưu: VT, HSKĐ, V.         
 
 

                                                                            

 
Lê Thị Xuân 



 
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤ THÀNH 

      

                      Số: 29/QĐ-NTT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Nghĩa Trung, ngày  07 tháng 10   năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập tổ tư vấn tâm lí học đường năm học 2020 – 2021 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH 
 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT – BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư 

vấn tâm lý học sinh phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 115/CV- PGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2019 của 

phòng GD&ĐT thị xã Gia Nghĩa, về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn 

tâm lý, hỗ trợ học sinh trong trường phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số     /KH-NTT ngày    /   /2020 của trường THCS 

Nguyễn Tất Thành về kế hoạch triển khai công tác tư vấn học đường năm học 

2019 -2020; 

 Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường gồm những ông bà có tên 

sau: (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tổ tư vấn tâm lý học đường có trách nhiệm: 

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện kế hoạch đã được 

phê duyệt; 

2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng tâm sinh lý của học sinh 

nhằm có những hỗ trợ tâm lý nhanh nhất, kịp thời giúp học sinh vượt qua các 

tình huống khó khăn khi gặp phải để tiếp tục học tập; 

3. Phân công lịch trực, thiết lập lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Điều 3. Bộ phận kế toán, bộ phân chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong 

nhà trường, các ông(bà) và các em học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3;                                                                                                           

- Lưu VT.      

 

 

 

 

                                                                            
 

Lê Thị Xuân 



 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH 
          

 

DANH SÁCH TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG  

NĂM HỌC 2020 - 2021 

(Kèm theo Quyết định số: 29  /QĐ - NTT  ngày  07   tháng  10 năm 2020 của 

trường THCS Nguyễn Tất Thành) 
 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ  

1 Ông Lê Hữu Vọng Phó Hiệu trưởng Chỉ đạo 

2 Ông Đinh Trọng Hưng Tổng phụ trách Đội Tổ trưởng 

3 Bà Lê Thị Thu Nga Giáo viên Thành viên 

4 Bà Nguyễn Thị Duy Phương Bí thư chi đoàn Thành viên 

5 Bà Hà Thị Bích Hồng NV Y tế trường học Thành viên 

6 Trương Trần Nhi Linh Học sinh lớp 9a1 Thành viên 

7 Ông Nguyễn  Khắc Tuấn Trưởng BĐD CMHS Thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


