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KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện xây dựng trƣờng Xanh – Sạch – Đẹp
năm học 2017 - 2018
Căn cứ Quyết định số 691/QĐ – SGDĐT-CTTT ngày 27/6/2016 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường
đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp;
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-SGDĐT ngày 06/9/2017 của Sở GD&ĐT
về việc thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp năm
học 2017 – 2018;
Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng trường
đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Đẩy mạnh công tác xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp tại các điểm
trường, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tạo môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, thú vị, hấp dẫn đối
với học sinh. Từ đó các em yêu quý hơn trường lớp, thầy (cô), bạn bè.
- Giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
và học sinh ý thức bảo vệ trường học Xanh – Sạch – Đẹp, bảo vệ môi trường,
góp phần hình thành lối sống văn minh, văn hóa cho thế hệ trẻ, từng bước thay
đổi những hành vi, những thói quen xấu ảnh hưởng đến môi trường sống.
- Tạo tác động lan tỏa đến môi trường gia đình và cộng đồng.
- Tôn vinh các đơn vị, cá nhân có thành tích cao trong công tác xây dựng
trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – Bảo vệ môi trường.
II. NỘI DUNG XÂY DỰNG TRƢỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP
1. XANH
Trồng nhiều loại cây có bóng mát, cây cảnh. Cây trồng phải tươi tốt,
không nhiều sâu bọ, dễ chăm sóc, các tán cây lớn được cắt tỉa gọn gàng nhưng
phải đảm bảo an toàn và có bóng mát.
Trồng các loại hoa đẹp trong bồn, chậu, thảm, dễ chăm sóc.
Cỏ trồng thành thảm, thành hàng dài theo lối đi, trong khu vực bóng mát,
vườn hoa. Trồng cỏ các loại cây giữ đất tốt. Trồng các loại cỏ dễ trồng, dễ chăm
sóc, có thể tạo hình ý nghĩa, mang tính giáo dục cao.
Vườn sinh học, trồng nhiều loại cây phục vụ cho công tác giảng dạy, sơ
cấp cứu cho học sinh.
Xanh hóa nhà trường, có cây cảnh bố trí thích hợp trong lớp, phòng làm
việc.

Lưu ý: Cây và chậu kiểng phải có bảng tên kiên cố thể hiện tên tiếng Việt
và tên khoa học, nếu được tặng phải thể hiện cả tên người tặng, ngày tháng năm
được tặng, nội dung tặng. Nếu trường hợp số cây cùng loại nhiều có thể treo một
số bảng tên đại diện trên một số cây...
2. SẠCH
Trang bị đủ số lượng thùng rác có nắp đậy, bố trí hợp lí, hình thức đẹp
không bám bẩn.
Đeo khẩu trang khi làm vệ sinh, dùng phấn không bụi; lớp học, bàn học
sinh không bẩn; phòng làm việc, phòng chức năng, phòng học không mạng
nhện; nền gạch khuôn viên trường không bả kẹo cao su.
Phân loại, xử lý rác thải (hữu cơ, vô cơ) khoa học, hợp lí.
Hệ thống cống, rảnh thoát nước phải phát huy hiệu quả, an toàn, không
phát sinh mùi hôi thối.
Đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch cho học sinh và giáo viên sử dụng.
Có bảng hướng dẫn, phân biệt khu vệ sinh nam, nữ. Tách biệt khu vệ sinh
của giáo viên và học sinh. Bố trí cây xanh xung quanh tạo hình ảnh sạch đẹp,
không khí trong lành. Phân công người vệ sinh thường xuyên nhà vệ sinh giáo
viên, học sinh luôn sạch, có nước dội, không hôi, không có mảng bám, có trang
bị bồn rửa tay, có xà phòng, khăn lau, có trang bị đồ dậm chân, giấy vệ sinh...).
3. ĐẸP
Có ghế đá bố trí hợp lí ở nơi có lối đi, trong khu vực bóng mát, vườn hoa.
Cây trồng phải tươi tốt, các tán cây lớn được cắt tỉa gọn gàng nhưng phải
đảm bảo bóng mát; các chậu hoa, kiểng phải sạch, đẹp không bám rêu, bám bẩn,
...).
- Trường có quy hoạch tổng thể hợp lý.
- Có môi trường xanh và sạch.
- Cảnh quan hài hòa, khoa học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục cao.
III. GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN XANH – SẠCH – ĐẸP
1. Xây dựng kế hoạch Xanh – Sạch – Đẹp
- Vẽ được sơ đồ trường học.
- Xác định được những đặc điểm và các vấn đề về môi trường Xanh –
Sạch – Đẹp.
- Đề xuất được những biện pháp làm thay đổi, cải thiện môi trường.
- Hình thành kế hoạch tổng thể.
2. Tổ chức hoạt động Xanh – Sạch – Đẹp
- Xác định lực lượng tham gia: nhà trường, gia đình và xã hội.
- Hình thành Ban vận động xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp (ban
Xanh hóa) của trường.
- Tổ chức các hoạt động: sinh hoạt nói chuyện, các buổi dã ngoại sinh
hoạt môi trường, mời chuyên gia địa phương giúp trường tổ chức thực hiện các

công việc trên; làm một ao sinh thái hoặc khu non bộ, ươm cây giống, ủ phân
hữu cơ… (nếu có điều kiện).
3. Thực hiện việc giám sát và đánh giá trƣờng học Xanh – Sạch –
Đẹp.
* Việc làm: kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, đề ra giải pháp tiếp theo.
* Phương pháp:
- Biểu đồ.
- Nhật ký Xanh – Sạch – Đẹp.
- Ảnh chụp để đối chiếu trước và sau các hoạt động này.
- Tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp:
+ Trồng cây.
+ Giảm thiếu xói mòn đất.
+ Quản lý rác thải.
+ Tiết kiệm điện nước.
+ Xanh hóa nhà trường.
+ Các hoạt động vì môi trường.
+ Theo dõi sự thay đổi môi trường của nhà trường.
+ Pháy huy những ảnh hưởng tích cực của nhà trường.
+ Nơi có điều kiện: xây dựng hòn non bộ, vườn trường, vườn ươm.
IV. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN
- Vai trò trách nhiệm, tinh thần quyết tâm của Hiệu trưởng.
- Dành một số kinh phí nhất định cho hoạt động xây dựng trường học
Xanh – Sạch – Đẹp.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động làm cho trường ngày càng Xanh –
Sạch – Đẹp.
- Gắn với công tác thi đua trong năm học (trường không đạt Tập thể Lao
động xuất sắc nếu không đạt Xanh – Sạch – Đẹp).
- Phân công học sinh tự chăm sóc, giữ cảnh quan môi trường (thường
xuyên phân công cho học sinh tham gia thực hiện theo đơn vị lớp).
- Phải quan tâm đến sản phẩm cụ thể do các em tạo ra.
- Thực hiện tốt sự tương tác giữa 3 yêu cầu của giáo dục môi trường: Vì
môi trường, về môi trường, trong môi trường (sử dụng chính môi trường Xanh –
Sạch - Đẹp của trường để giáo dục học sinh ý thức, thói quen giữ gìn và bảo vệ
môi trường, giáo viên liên hệ thực tế qua bài dạy, qua sinh hoạt tập thể).
- Thầy cô giáo đóng vai trò gương mẫu thực hiện xây dựng trường Xanh –
Sạch – Đẹp.
- Vận động phụ huynh, cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm ủng hộ xây
dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp.
- Từ nhà trường tạo ra sự lan tỏa đến gia đình cộng đồng địa phương về
nâng cao nhận thức, hành vi giữ gìn bảo vệ môi trường.
- Học sinh tham gia một số việc làm cụ thể thực hiện tốt lối sống tiết
kiệm.
V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
Sau khi thực hiện tự kiểm tra trường đạt các tiêu chí trường học Xanh –
Sạch – Đẹp, nhà trường đề nghị Phòng GD&ĐT kiểm tra hồ sơ.

Qua các tiêu chuẩn xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp. Các trường
cần tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp,
xem đây là tiêu chí quan trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đối với các
trường sau khi tự kiểm tra chưa đạt Xanh – Sạch – Đẹp, tiếp tục rà soát các tiêu
chuẩn, từng bước khắc phục những hạn chế, tiếp tục hoàn chỉnh, sau đó báo cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và đề nghị về trên công nhận.
VI. HỒ SƠ CÔNG NHẬN.
1. Đối với các trƣờng đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn Xanh Sạch - Đẹp năm học 2017-2018.
a. Hồ sơ đề nghị công nhận
- Bản đề nghị kiểm tra công nhận.
- Báo cáo kết quả xây dựng trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp theo từng
tiêu chuẩn đánh giá được quy định tại Chương II.
- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, kế hoạch, bản phân công thực hiện
xây dựng trường Xanh - Sạch - Đẹp.
- Phiếu điểm của đơn vị tự chấm, biên bản kiểm tra của trường (đối với
các trường thuộc phòng GDĐT phải nộp cả phiếu chấm điểm của phòng
GDĐT và biên bản kiểm tra).
- Sơ đồ qui hoạch cây trồng.
Ghi chú: Tất cả các hồ sơ trên của các trường đóng thành tập (04 bộ).
b. Thành phần dự kiểm tra của trƣờng
- 01 lãnh đạo nhà trường.
- 01 đại diện ban chấp hành Công đoàn cơ sở.
- 01 tổng phụ trách Đội hoặc Bí thư đoàn trường.
- 01 đại diện của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Đại diện giáo viên chủ nhiệm các khối lớp.
- Đại diện giáo viên các môn: Văn, GDCD, Sinh.
c. Thời gian
- Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận về Phòng
GD&ĐT: trước ngày 15/01/2018.
- Thời gian tổ chức kiểm tra của Đoàn Phòng GDĐT: sẽ có thông báo sau.
2. Đối với các trƣờng đã đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp trong thời gian
qua.
- Phòng GDĐT sẽ cử cán bộ hoặc thành lập đoàn tiến hành khảo sát công
tác duy trì, bảo quản tại các đơn vị trường đã đạt chuẩn.
- Thời gian tổ chức khảo sát của Phòng GDĐT tại các điểm trường thực
hiện trong cả năm học 2017-2018: sẽ có thông báo sau.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát.
- Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận của các trường đăng ký.
- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra, khảo sát.
- Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát; tiến hành kiểm tra, khảo sát theo
lịch.

- Tổng hợp hồ sơ các trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp cấp thành phố
đề nghị về Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đúng thời gian quy định.
2. Các trƣờng trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
2.1. Đối với các trường chưa đạt chuẩn
- Xây dựng kế hoạch phấn đấu và phát triển nhà trường để đạt các tiêu
chuẩn trường Xanh - Sạch - Đẹp. Căn cứ vào tình hình của nhà trường và qua
kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp, nếu
đủ điều kiện nhà trường lập hồ sơ đề nghị công nhận đúng thời gian quy định.
Đặc biệt, đối với các trường đang trong lộ trình lên chuẩn Quốc gia trong
năm học 2017 – 2018 cần có kế hoạch thực hiện tốt ngay từ đầu năm. Những
trường đang trong quá trình thực hiện nhưng chưa đủ các tiêu chí thì có thể đăng
ký từng tiêu chí Xanh, Sạch hoặc Đẹp để Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng
kế hoạch kiểm tra lồng ghép với các đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng
Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Đối với trường đã đạt chuẩn
Tiếp tục có kế hoạch hướng dẫn thực hiện công tác duy trì, giữ vững và
phát huy các kết quả đã đạt sau khi được công nhận trường đạt chuẩn Xanh –
Sạch – Đẹp. Nếu đã đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp trước đây 5 năm thì lập hồ sơ
và đề nghị kiểm tra công nhận lại.
2.3. Chỉ tiêu thực hiện năm học 2017-2018
Stt

Tên trƣờng

1
2
3
4
5

TH Tân Hưng
TH Vĩnh Phước
TH Trưng Vương
TH Tân Phú Đông
MN Hoa Sen

Trên đây là kế hoạch thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch –
Đẹp năm học 2017 - 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS;
- Các Phó trưởng phòng;
- Lưu: VT, NV.
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