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KẾ HOẠCH  

Triển khai công tác tư vấn học đường năm học 2019 - 2020 

Că cứ Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý học sinh 

phổ thông; 

Căn cứ tình hình thực tế việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 

của nhà trường, 

 Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch triển khai công 

tác tư vấn tâm lý trong trường học năm học 2019 - 2020 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 sinhtự 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 Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây 

- 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 tư vấn 

Nội dung tư vấn tập trung vào các vấn đề sau:  

1. Hướng nghiệp (tư vấn giúp các em chọn khối thi, chọn nghề và các thông tin 

tuyển sinh).     

2. Phương pháp học tập.            

3. Tình yêu, giới tính, quan hệ với bạn khác giới và vấn đề sức khỏe sinh sản vị 

thành niên. 

4. Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối sống và một 

số vấn đề khác mà các em quan tâm 

V. Hình thức tư vấn 

1. Tư vấn trực tiếp. 

 2. Tư vấn qua Email 

 3. Tư vấn qua hộp thư 



 4. Tư vấn qua bảng tin của trường. 

5. Tư vấn qua các buổi sinh hoạt, các hoạt động giáo dục học sinh toàn diện, giáo 

dục kỹ năng sống.   

VI. Quy trình thực hiện 

1. Tư vấn trực tiếp 

Giáo viên tư vấn sẽ gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ với học sinh cần được tư vấn. Từ đó 

đưa ra các định hướng giải quyết vấn đề cho học sinh (thông tin của các em học 

sinh sẽ được hoàn toàn bảo mật). 

Thông qua các hoạt động, học sinh được giáo dục toàn diện về các kỹ năng sống, 

kỹ năng sinh hoạt tập thể.   

2. Tư vấn gián tiếp 

- Qua email, hộp thư tư vấn. Tổ tư vấn sẽ tổng hợp các nội dung học sinh cần được 

tư vấn và hồi đáp cho học sinh trong vòng 3 ngày. 

- Những nội dung tư vấn mà được nhiều học sinh quan tâm, cấp thiết thì giáo viên 

tư vấn có thể tư vấn theo nhóm hoặc thông qua các các buổi sinh hoạt theo chủ đề 

(học sinh có thể đặt câu hỏi và được tư vấn, giải đáp các vần đề về tình yêu, giới 

tính, định hướng nghề nghiệp…). Tuy nhiên các thông tin của các em học sinh sẽ 

được hoàn toàn bảo mật.  

VII. Về cơ sở vật chất để thực hiện 

1.  Phòng: Phòng  tư vấn học đường 

2. Tài liệu phục vụ 

- Tài liệu tư vấn tâm lý học đường. 

- Kế hoạch hoạt động, nhật ký theo dõi của từng thành viên tổ tư vấn. 

- Biên bản họp hàng tháng của Ban tư vấn. 

- Sổ tài liệu đăng bài Website . 

VIII. Lịch tư vấn 

- Sáng: từ 7h30 đến 10h. 



- Chiều: từ 13h45 đến 16h30. 

  

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Tuyền Cơ Thư Hường Duyên Cơ 

Chiều Cơ Châu Duyên Cơ Cơ Cơ 

          

IX. Về nhân sự, số lượng và kinh phí hoạt động Tổ tư vấn TLHĐ 

-         Số lượng: 10 

-         Kinh phí hoạt động: được trích từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị, một 

phần kinh phí công tác Đoàn, đội, y tế và nguồn xã hội hóa. 

X. Tổ chức thực hiện 

1. Quy định về hoạt động 

      Tổ tư vấn hoàn chỉnh các hồ sơ về thành lập, các nội quy hoạt động, danh sách 

tình nguyện viên (cán bộ, viên chức, giáo viên trong trường). Tổ tư vấn lên kế 

hoạch và thực hiện về tư vấn tâm lý bên trong nhà trường. Tổ tư vấn hoạt động 

thường xuyên (Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần) do các cán bộ, giáo viên trong tổ tư 

vấn tâm lý trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho học sinh tại địa điểm của tổ tư vấn tâm lý. 

      Các hoạt động, hình thức tư vấn sẽ được tổ chức xen kẽ tùy theo thời điểm, nhu 

cầu của học sinh…Thời gian tư vấn theo nhu cầu học sinh và đúng nội dung theo  

hàng tháng. 

      Tổ tư vấn tổ chức họp vào đầu năm học (tháng 10) và định kỳ vào cuối HKI, 

cuối năm học, ngoài ra còn có các buổi hỏi ý đột xuất khi có tình hình mới phát 

sinh. Mỗi tháng, Tổ tư vấn làm báo cáo gửi về BGH nhà trường. 

Các thành viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao phải ghi biên bản hoặc sử dụng 

biên bản ghi nhớ, sau khi hoàn thành công việc phải gửi về tổ để lưu trữ và báo 

cáo Hiệu trưởng 

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên 



Thời gian Nội dung Hình thức 

 

Tháng 9, 10 

-Tư vấn tuyên truyền ATGT. 

- Tuyên truyền tác hại của 

thuốc lá và cách phòng tránh. 

-Quyền trẻ em, giáo dục trẻ 

hòa nhập, tránh phân biệt kì thị 

đối xử. 

- Giáo dục bảo vệ môi trường 

- Sức khỏe răng miệng và rửa 

tay với xà phòng. 

-Sinh hoạt ngoại khóa: nói chuyện 

tuyên truyền, kí cam kết 

- Dạy lồng ghép qua môn học. 

-Sinh hoạt lớp 

- Giảng dạy ngoại khóa 

Tháng 11 

-Tâm lý tuổi dậy thì. 

- Giáo dục kĩ năng đội viên tổ 

chức các hoạt động  xã hội. 

- Giảng dạy ngoại khóa 

- Sinh hoạt CLB 

Tháng 12 

-Phòng chống ma túy, HIV-

AIDS. 

- Vệ sinh tuổi dậy thì 

- Tư vấn sức khỏe học đường 

- Phòng tránh các dịch bệnh 

- Giảng dạy ngoại khóa 

- Đăng tải bài viết tham khảo trên 

Website nhà trường. 

- Sinh hoạt đưới cờ 

Tháng 

1/2018 

-Định hướng nghề nghiệp HS 

khối 9 

- Giới tính và quan hệ bạn bè 

- Giáo dục ý thức chấp hành 

pháp luật. 

 -Sinh hoạt dưới cờ hoặc phát thanh 

măng non 

- Học tập trải nghiệm 

- Sinh hoạt lớp 

- Đăng tải bài viết tham khảo trên 

Website nhà trường. 

Tháng 2 -Quan hệ, giao tiếp, ứng xử  



với gia đình, giáo viên và bạn 

bè. Thẫm mỹ 

-Giáo dục kĩ năng  tham gia 

các hoạt động xã hội 

- Đăng tải bài viết tham khảo trên 

Website nhà trường. 

- Sinh hoạt lớp. 

Tháng 3 

-Giáo dục lý tưởng cách mạng 

đoàn viên thanh niên. 

- Tham gia các hoạt động xã 

hội 

- Phát thanh măng non 

- Đăng tải bài viết tham khảo trên 

Website nhà trường. 

- Hội thảo, thi tìm hểu 

Tháng 4 
Hướng nghiệp, chọn nghề và 

thông tin tuyển sinh. 
Trong lớp HS lớp 9 

Tháng 5 Tổng kết hoạt động tư vấn Báo cáo 

 

      Trên đây là Kế hoạch hoạt động tư vấn tâm lý học đường năm học 2019 – 2020 

của Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây. Trong quá trình tổ chức thực hiện, 

nếu có vấn đề phát sinh, nhà trường sẽ điều chỉnh cho phù hợp./. 

      Xác nhận của Hiệu trưởng     T/M TỔ TƯ VẤN                                                                         

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS 

PHƯỚC VĨNH TÂY 

      

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Phước Vĩnh Tây, ngày 28 tháng 8  năm 2019. 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 
 

         Căn cứ Quyết định số:159/QĐ –TH&THCSPVT ngày28 tháng 8 năm 2019 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học&THCS Phước Vĩnh Tây, Tổ tư vấn tâm lý học 

đường phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau: 

1. Bà  Phạm Thị Cơ, Tổ trưởng: 

         - Xây dựng kế hoạch hàng năm. 

         - Điều hành chung hoạt động của tổ tư vấn 

         - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 

         - Phụ trách tư vấn nội dung: Tư vấn và định hướng nghề nghiệp. Tổ chức các 

buổi tư vấn chuyên đề và chủ đề tập huấn cho giáo viên, cha mẹ học sinh, phù hợp 

với lịch của nhà trường. 

         - Tham mưu nhà trường cung cấp CSVC cho Tổ tư vấn hoạt động. 

2. Bà Mai Thị Thanh Tuyền, Tổ phó: 

       - Tham mưu lãnh đạo cung cấp các tài liệu tư vấn tâm lý học đường;           

       - Thường trực để tiếp nhận các yêu cầu tư vấn và phát sinh;        

        - Phụ trách tư vấn nội dung:  Tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thành niên và 

phòng chống xâm hại tình dục 

3 Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên, Tổ phó: 

       -Lập sổ nhật ký theo dõi công tác tư vấn, Sổ biên bản họp hàng tháng của Tổ tư 

vấn, Sổ liên hệ với CMHS và HS; quản lý hồ sơ tổ tư vấn và tham mưu cho Tổ 

trưởng thực hiện các báo cáo cho Hiệu trưởng và cấp trên theo quy định. 

       - Phụ trách tư vấn nội dung:  Tư vấn về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. 

4. Bà Mai Thanh Anh Thư - Thành viên: 



        - Hàng tuần xử lý các thông tin trong hòm thư góp ý của học sinh, email, 

mạng xã hội và chuyển cho các thành viên tư vấn về các lĩnh vực được phân công 

tư vấn. 

        - Phụ trách tư vấn về giáo dục các kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng 

chống bạo lực học đường, kỹ năng rèn luyện sức khỏe hoặc các nhiệm vụ khác khi 

lãnh đạo phân công. Lập sổ nhật ký theo dõi công tác tư vấn theo nội dung mình 

phụ trách. 

        - Trực theo lịch phân công của Tổ trưởng. 

5. Bà Trương Thị Ngọc Châu - Thành viên: 

       - Phối kết hợp lập sổ liên hệ, phát hiện, tiếp nhận và phụ trách tư vấn cho học 

sinh về tình yêu, giới tính, quan hệ với bạn khác giới và vấn đề sức khỏe sinh sản vị 

thành niên. 

       - Phụ trách tư vấn về Phương pháp học tập cho học sinh; quan hệ, giao tiếp, 

ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối sống; pháp luật và các tình huống 

cụ thể khi học sinh có yêu cầu hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công. Lập 

sổ nhật ký theo dõi công tác tư vấn theo nội dung mình phụ trách. 

        - Trực theo lịch phân công của Tổ trưởng. 

6. Bà  Lê Thị Hường - Thành viên: 

        - Phụ trách tư vấn về phương pháp học tập cho học sinh; quan hệ, giao tiếp, 

ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối sống; pháp luật và các tình huống 

cụ thể khi học sinh có yêu cầu hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công. Lập 

sổ nhật ký theo dõi công tác tư vấn theo nội dung mình phụ trách. 

        - Trực theo lịch phân công của Tổ trưởng. 

7. Bà Phạm Thị Kim Loan- Thành viên: 

        - Phụ trách tư vấn về giáo dục các kỹ năng sống, các biện pháp ứng xử văn 

hóa, phòng chống xâm hại hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công. 

        - Trực theo lịch phân công của Tổ trưởng. 

8. Bà Nguyễn Thị Diễm Phương - Thành viên: 

        - Phụ trách tư vấn về chăm sóc sức khỏe, các kỹ năng phòng chống bệnh học 

đường, tình yêu, giới tính, quan hệ với bạn khác giới và vấn đề sức khỏe sinh sản vị 



thành niên hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công. Lập sổ nhật ký theo dõi 

công tác tư vấn theo nội dung mình phụ trách 

         - Trực theo lịch phân công của Tổ trưởng. 

9. Ông Trần Phan Minh Tiến - Thành viên: 

         - Phụ trách công tác phối hợp với hội cha mẹ học sinh các lớp trong công tác 

tư vấn với cha, mẹ học sinh, tư vấn tâm lý học sinh, trao đổi thông tin với phụ 

huynh khi cần thiết. 

10. Em Trần Thị Ngọc Thương và Em  Võ Thị Quế Trân – Thành viên 

         - Phụ trách việc cập nhật thông tin với các bạn trong nhóm, trong toàn Liên 

đội để phát hiện kịp thời những rắc rối mà các bạn học sinh gặp phải, báo cáo với 

thầy cô về những phát hiện đó để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. 

 

Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo) 

- Tổ TVTLHĐ 

-Lưu VT. 

TỔ TRƯỞNG 

  

   

 

Phạm Thị Cơ  
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Số: 159/QĐ-TH&THCS PVT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Phước Vĩnh Tây, ngày 28 tháng 8  năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập tổ tư vấn tâm lí học đường năm học 2019 – 2020 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS PHƯỚC VĨNH TÂY 

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 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. 

4. Nơi làm việc của tổ tư vấn học đường : Thư viện trường. 

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.      

 



Danh sách Tổ tư vấn tâm lý học đường năm học 2019 - 2020 

(Kèm theo Quyết định số:…/QĐ –TH&THCSPVT ngày .. tháng 8 năm 2019 của 

Hiệu trưởng trường Tiểu học&THCS Phước Vĩnh Tây) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ  

1 Bà  Phạm Thị Cơ Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên Bí thư chi đoàn Tổ phó 

3 Bà Mai Thị Thanh Tuyền Tổng phụ trách Đội Tổ phó 

4 Ông Trần Phan Minh Tiến Trưởng Ban 

ĐDCMHS 

Thành viên 

5 Bà Mai Thanh Anh Thư Tổ Trưởng tổ văn 

phòng 

Thành viên 

6 Bà Trương Thị Ngọc Châu Giáo viên chủ nhiệm Thành viên 

7 Bà  Lê Thị Hường Giáo viên chủ nhiệm Thành viên 

8 Bà Phạm Thị Kim Loan 

 

Giáo viên chủ nhiệm Thành viên 

9 Bà Nguyễn Thị Diễm Phương Giáo viên chủ nhiệm Thành viên 

10 Em Trần Thị Ngọc Thương Liên đội trưởng Thành viên 

11 Em  Võ Thị Quế Trân Học sinh lớp 9/2 Thành viên 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ 

- Vách ngăn phòng thiết bị làm phòng tư vấn học đường: 13.000.000 đồng 

- Tủ lưu trữ hồ sơ: Sử dụng tủ sách KNS của RtR 

- Sổ ghi chép hồ sơ thân chủ: 6 quyển x50.000 = 300.000 

- Sách tham khảo: luật, hỗ trợ tư vân vấn. sách kỹ năng sống 

- Máy tính: sử dụng laptop RtR tài trợ 

- 1 bàn: sử dụng bàn của trường 

- 2 ghế dựa: sử dụng ghế của trường 

- Vật phầm cần thiết: bình hoa, khăn giấy, nước uống: Dùng kinh phí nguồn 

XHH 

Tổng số tiền cần trang bị cho phòng tư vấn: 13.300.00 đồng. 


