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KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện Chương trình “Xây dựng Trường học xanh - Vì một 

Hà Nội xanh” giai đoạn 2022-2025 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chương trình phối hợp 

số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT ngày 08/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025; chỉ đạo 

của UBND Thành phố tại văn bản số 5609NP-ĐT ngày 19/6/2019 về việc Chỉ 

đạo của UBND Thành phố tại Công văn 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 Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch phối hợp số 

3739/KH-STNMT-SGDĐT ngày 26/5/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường 

và Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chương trình “Xây dựng Trường học 

xanh - Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1758/QĐ-

SGDĐT ngày 20/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội 

đồng đánh giá, khen thưởng trường học thực hiện Chương trình “Xây dựng 

Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Công văn số 2600/UBND-TNMT ngày 12/8/2022 của UBND 

Thành phố chấp thuận mở rộng mô hình trường học xanh trên địa bàn 

Thành phố; 

Căn cứ Kế hoạch số 3374/KH-SGDĐT ngày 13/10/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025; 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 

“Xây dựng Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022 - 2025 cụ 

thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

1.1. Mục đích chung 

- Nâng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong công tác bảo vệ môi trường. 

- Đánh giá việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại trường học 

thông qua việc áp dụng mô hình trường học xanh và bộ tiêu chí trường học xanh.  
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- Đào tạo và rèn luyện cho thế hệ trẻ có lối sống xanh, bảo vệ môi trường 

và sức khỏe. 

1.2. Mục đích cụ thể 

- Áp dụng bộ tiêu chí trường học xanh nhằm đánh giá chất lượng trường 

học trên địa bàn thành phố, từ đó xây dựng được cơ chế đánh giá, thi đua khen 

thưởng dành cho công tác bảo vệ môi trường tại trường học. 

- Với trường học: Tăng cường chương trình giáo dục bảo vệ môi trường 

trong trường học; xây dựng các nội quy - chính sách về thực hành xanh trong 

nhà trường và áp dụng các giải pháp kĩ thuật nhằm cải thiện chất lượng không 

khí, sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu rác trong trường học. 

- Với học sinh: Nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề môi 

trường và thay đổi hành vi của học sinh nhằm hướng tới lối sống xanh, giảm 

thiểu phát thải ô nhiễm trong các hoạt động học tập và sinh hoạt tại trường học. 

 2. Yêu cầu 

 Các đơn vị trường học trên toàn Thành phố có kế hoạch thực hiện Chương 

trình “Xây dựng Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022 - 2025 

và triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tăng cường đầu 

tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu về vệ sinh môi trường, tạo cảnh 

quan môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp. 

 II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

 Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nòng cốt về các giải pháp 

cải thiện môi trường tại trường học và tại nhà. 

Triển khai các hoạt động xây dựng trường học xanh, bao gồm các giải 

pháp bảo vệ môi trường về các chủ đề không khí, năng lượng, rác thải, nước và 

không gian xanh và cuộc thi "Đại sứ xanh" để huy động sự tham gia và xây 

dựng thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh. 

Tổ chức cuộc thi "Đại sứ xanh" nhằm tăng cường sự tham gia và xây 

dựng thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh. 

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 

1. Năm học 2022 - 2023 

- Đối với 04 quận, huyện đã thực hiện thí điểm năm 2021 (Hoàn Kiếm, 

Hai Bà Trưng, Đông Anh, Thạch Thất): tối thiểu 50% số trường học/mỗi cấp 

học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình. 

- Đối với các quận, huyện, thị xã còn lại: tối thiểu 25% số trường 

học/mỗi cấp học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình. 
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2. Năm học 2023 - 2024 

- Đối với 04 quận, huyện đã thực hiện thí điểm năm 2021 (Hoàn Kiếm, 

Hai Bà Trưng, Đông Anh, Thạch Thất): tối thiểu 70% số trường học/mỗi cấp 

học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình. 

- Đối với các quận, huyện, thị xã còn lại: tối thiểu 50% số trường 

học/mỗi cấp học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình. 

3. Năm học 2024 - 2025 

- Đối với 04 quận, huyện đã thực hiện thí điểm năm 2021 (Hoàn Kiếm, 

Hai Bà Trưng, Đông Anh, Thạch Thất): 100% số trường học/mỗi cấp học trên 

địa bàn tham gia thực hiện Chương trình. 

- Đối với các quận, huyện, thị xã còn lại: trên 70% số trường học/mỗi 

cấp học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình. 

 IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

- Phổ biến rộng rãi và triển khai hiệu quả Khung tiêu chí trường học 

xanh, sổ tay Hướng dẫn xây dựng trường học xanh đến các đơn vị trường học 

trên địa bàn Thành phố. 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố; lồng ghép, tích hợp hiệu quả công 

tác giáo dục bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh vào nội dung giảng 

dạy của các môn học ở các cấp học theo các hình thức, nội dung phù hợp. 

- Tham mưu với UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường các điều kiện, tạo nguồn kinh phí cho 

các đơn vị hoạt động tốt về giáo dục bảo vệ môi trường, xây dựng trường học 

xanh. 

- Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin 

đại chúng (loa phát thanh đầu - cuối giờ, treo băng rôn, dán áp phích, tranh cổ 

động, khẩu hiệu, tờ gấp tuyên truyền…); từ đó giáo dục nâng cao nhận thức bảo 

vệ môi trường, xây dựng trường học xanh, xây dựng nếp sống, thói quen, hành 

vi thân thiện với môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh. 

 - Tổ chức các chuyên đề về bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh 

cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh. 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, thực hiện 

Chương trình “Xây dựng trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” trong các đơn 

vị trường học. 

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động về môi 

trường, xây dựng các mô hình điểm về môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; coi 

giáo dục môi trường, thực hiện Chương trình “Xây dựng trường học xanh - Vì 

một Hà Nội xanh” là một trong những nội dung thi đua quan trọng trong các 

hoạt động giáo dục toàn diện của các trường. 
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 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tới tất cả các đơn vị trường học trên 

toàn Thành phố; có trách nhiệm phát động, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá kết quả và đề xuất khen thưởng công tác tổ chức triển khai thực 

hiện kế hoạch của các đơn vị theo từng năm học, từng giai đoạn.  

 - Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, thực hiện Chương trình “Xây 

dựng trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” như cung cấp tài liệu, sách, vở, 

đĩa CD truyền thanh, video, tờ gấp, tranh cổ động, pano, áp phích...  

   - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường, thực hiện Chương trình “Xây dựng 

trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh”. 

 - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, trung tâm Sống và Học tập 

vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) trong các hoạt động truyền thông, 

nâng cao nhận thức, triển khai các giải pháp chuyên môn theo các lĩnh vực 

được nêu tại khung tiêu chí trường học xanh, thí điểm mô hình “ Trường học 

không xả rác” tại một số trường học được lựa chọn; tổ chức cuộc thi “Đại sứ 

Xanh” nhằm tăng cường sự tham gia và xây dựng thói quen bảo vệ môi trường 

cho học sinh. 

 - Chỉ đạo các đơn vị trường học đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo 

công tác vệ sinh môi trường tại đơn vị đúng quy định. 

 - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, trung tâm Sống và Học tập 

vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) giám sát, đánh giá việc thực hiện 

Chương trình tại các trường học. 

 - Tổng kết, đánh giá, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân 

thực hiện tốt Chương trình. 

 - Tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND Thành phố công tác 

tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, thực hiện Chương trình “Xây dựng 

trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” của Ngành đúng theo quy định. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các Trung tâm 

GDNN-GDTX và các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở  

 - Căn cứ kế hoạch của Sở và tình hình thực tiễn của địa phương, có kế 

hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị. 

 - Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác 

giáo dục bảo vệ môi trường, thực hiện Chương trình “Xây dựng trường học xanh 

- Vì một Hà Nội xanh”; chỉ đạo hiệu quả việc giảng dạy lồng ghép, tích hợp nội 

dung giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các môn 

học theo quy định. 
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 - Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, thực 

hiện Chương trình “Xây dựng trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” cho học 

sinh với các hình thức phong phú, phù hợp. 

 - Vận động cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia lao động dọn vệ 

sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, phân loại rác thải, bảo vệ môi 

trường tại nơi cư trú cũng như tại trường. 

 - Đề xuất với địa phương đầu tư kinh phí để nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ công tác giáo dục bảo vệ môi trường; làm tốt công tác xã hội 

hóa, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn tại đơn vị. 

 - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác chăm sóc, 

bảo vệ môi trường. 

 - Tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào, các đợt cao 

điểm trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương 

phát động. 

 - Tăng cường xây dựng các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình tiên 

tiến, điển hình về bảo vệ môi trường, thực hiện Chương trình “Xây dựng trường 

học xanh - Vì một Hà Nội xanh”. 

 - Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và động viên kịp thời đối với các 

tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường. 

3. Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng 

(Live&Learn) 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường 

thực hiện theo Kế hoạch chương trình bao gồm: Ban hành khung tiêu chí 

Trường học Xanh, tổ chức thực hiện trong các năm từ 2022 đến 2025; 

- Hướng dẫn và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm: Xây dựng và triển 

khai nội dung tập huấn cấp Thành phố; Cung cấp hướng dẫn trực tuyến dành 

cho trường học; 

- Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển 

khai kế hoạch thực hiện chương trình Trường học Xanh; 

- Hỗ trợ truyền thông về chương trình; 

- Hỗ trợ giám sát, đánh giá, thu thập số liệu báo cáo của chương trình; 

- Hỗ trợ huy động kinh phí giải thưởng cho chương trình. 

 VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các Trung tâm 

GDNN-GDTX và các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở báo cáo việc thực hiện 

Chương trình “Xây dựng trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” về Sở Giáo 

dục và Đào tạo theo địa chỉ email: cttt@hanoiedu.vn vào đợt sơ kết học kỳ I và 

tổng kết năm học hàng năm. Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất 

mailto:cttt@hanoiedu.vn


6 

 

 

thường, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường trên địa bàn, các đơn vị báo cáo 

nhanh về Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến chỉ đạo. 

 VII. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

 - Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục 

và đào tạo hằng năm của đơn vị. 

 - Sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác. 

 Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng trường học xanh 

- Vì một Hà Nội xanh”. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần trao đổi, các đơn vị liên hệ với 

Sở Giáo dục và Đào tạo, qua phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ, 

số 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024. 394 112 32./.             

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Các phòng thuộc Sở: GDMN, GDTH, 

GDTrH, GDTX-ĐH; 

- Trung tâm Live&Learn; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN.                                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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