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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT CHU VĂN 

AN VỚI VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO XÂY 

DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH-SẠCH-ĐẸP 

 

“Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Để thầy cô và các em được giảng dạy 

và học tập trong một môi trường tốt nhất thì ngoài việc trang bị cơ sở vật chất khang 

trang, đổi mới công tác dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực…thì việc tạo ra một không gian học tập xanh, sạch, đẹp, thoáng mát vô cùng quan 

trọng. Không gian ấy tạo cho giáo viên và học sinh, phụ huynh, … một tâm thế thoải 

mái, vui vẻ, say mê, hứng thú khi đến với trường. Chính vì vậy, ban giám hiệu trường 

THPT Chu Văn An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, chỉ đạo công 

tác xây dựng một môi trường xanh, sach, đẹp, an toàn cho ngôi nhà của mình để bất 

kì ai khi đã đặt chân đến với ngôi trường này đểu ngạc nhiên và lưu lại những cảm 

xúc, ấn tượng tốt đẹp, khó quên. 

Từ ngày ra trường, tôi may mắn được công tác ở nhiều trường khác nhau. Mỗi 

trường đều để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp, những kỉ niệm khó quên trong 

quãng đời dạy học của mình. Năm 2014 tôi có cơ hội được chuyển về trường THPT 

Chu Văn An. Và thật đặc biệt, cảm xúc lần đầu tiên khi đến với ngôi trường này là 

một cảm giác gần gũi, hạnh phúc vì được dạy gần nhà và được bước vào một không 

gian như quen thuộc, trong lành, sạch sẽ, nhiều cây xanh, thoáng mát, đồng nghiệp 

rất nhiệt tình, hòa nhã, học sinh lễ phép, thân thương, dễ mến. 

 



Để tạo ra một không gian trong lành, một môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, 

an toàn, thu hút như vậy là cả một quá trình ban giám hiệu, thầy và trò của trường 

cùng chung tay góp sức với nhiều việc làm thường xuyên, thiết thực với cái giải pháp 

hiệu quả.  

Trước hết đó là công tác chỉ đạo và quan tâm từ Ban giám hiệu, ban chấp hành 

công đoàn trường trong việc xây dựng các kế hoạch về bảo quản cơ sở vật chất, lao 

động vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn, các nội quy về an toàn vệ sinh 

lao động, có kiểm tra đánh giá. Chỉ đạo Đoàn trường phối hợp giáo viên chủ nhiệm 

tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, có ý thức bảo vệ môi trường giữ 

gìn vệ sinh trong lớp học, sân trường, sân chơi bãi tập, khuôn viên trong và ngoài nhà 

trường trong các buổi chào cờ, ngoại khóa, hoạt động phong trào, lao động…. Nhà 

trường đã xây dựng và triển khai phong trào “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, 

đẹp” đến ban ngành, đoàn thể, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường để 

mỗi người đều có ý thức, hành vi và thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp.  

  Từ việc chỉ đạo quyết liệt sát sao của 

nhà trường, toàn thể các bộ phận, ban ngành, đoàn 

thể, giáo viên, nhân viên, học sinh đã thực hiện 

nghiêm túc các kế hoạch và phong trào. Việc tuyên 

truyền thực sự có hiệu quả khi các em học sinh ngày 

càng có ý thức và hành động thiết thực để giữ gìn vệ 

sinh môi trường xanh, sạch, đẹp an toàn. Các việc làm 

thường xuyên tạo thành phong trào như vệ sinh lớp 

học, sân trường, bỏ giấy, các vật dụng khác đúng nơi 

quy định; thu gom rác tái chế, xử lí rác thải; tích cực 

trong việc trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, bồn 

hoa, vườn thuốc nam; tưới nước, cắt tỉa, chăm chút 

tất cả trong khuôn viên nhà trường và công viên trước 

trường đã trở nên quen thuộc, tạo nên một hình ảnh 

đẹp và ấn tượng về học sinh trường THPT Chu Văn 

An. 

 



 

 

Đặc biệt ở học sinh Chu Văn An, các em 

còn có các việc làm rất đẹp và ý nghĩa như tham 

gia ngày thứ 7 tình nguyện dọn dẹp cảnh quan 

môi trường trong, bên ngoài và khu vực quốc lộ 

gần nhà trường; Việc làm đẹp như dọn dẹp nhà 

bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia 

xã Hiệp Thạnh. Hành động thiện nguyện như 

thu gom rác tái chế, gây quỹ thắp sáng ước mơ 

rất thiết thực và xúc động vừa bảo vệ môi trường lại vừa giàu ý nghĩa nhân văn. 

  Để hình thành ở học sinh có thói quen tốt  trong việc giữ gìn môi trường lớp 

học luôn sạch sẽ, gọn gàng, Đoàn trường đã triển khai phong trào thi đua đến các chi 

đoàn rất cụ thể qua việc trang trí lớp học xanh, sạch, đẹp với các nội dung như: lớp 

học được quét dọn sạch sẽ, các vật dụng để đúng vị trí, có thùng rác tái chế, lau lớp, 

bàn ghế, khử khuẩn bằng dung dịch Cloraminh B vào cuối tuần để góp phần chống 

dịch Covid -19. Mỗi lớp sẽ tự chăm sóc cây xanh treo trong lớp học  của mình. Việc  

được tự mình trồng và chăm sóc cây xanh khiến các em rất hào h ứng và thích thú. 

 



Từ đó cảnh quan nhà trường luôn sạch sẽ, gọn gàng, tươi mát. Trước cổng 

trường là một vườn hoa hồng xinh xắn hướng ra quốc lộ 20 được chính bàn tay của 

các em chăm sóc, cắt tỉa, ngày ngày tỏa hương khoe sắc như đón chào mọi người đến 

với ngôi trường xinh đẹp của chúng tôi. Đi trong sân trường dưới bóng mát của cây 

xà cừ, của hàng phượng vỹ, của 

sắc hoa bằng lăng tím như khắc 

sâu trong thầy cô và các em kỉ 

niệm đẹp về những năm tháng 

tuổi trẻ dưới mái trường Chu Văn 

An. Vào khuôn viên trường và 

lớp học lại được sống trong một 

bầu không khí trong lành, thoáng 

mát, được học tập, vui chơi thoải 

mái, dường như xua đi hết mọi 

mệt mỏi và áp lực của cuộc sống. 

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa ấy, mái trường THPT Chu Văn An ngày 

càng khang trang, phát triển,  không gian ngày càng xanh, sạch, đẹp, thoáng mát, môi 

trường an toàn, lành mạnh. Đó là những cây xanh tỏa bóng mát xuống sân trường, 

một màu xanh mát mẻ, căng tràn sức sống.  

     Là một không gian sạch từ cổng trường đến sân thể dục, hành làng, lớp học, 

đặc biệt là khu vệ sinh dù nhỏ nhưng luôn được quan tâm dọn dẹp. Bất kì đâu đều 

trong khuôn viên trường đều tinh tươm, gọn gàng, tạo được niềm tin và sự yêu mến 

của nhân dân địa phương, của phụ huynh và cả các vị khách khi ghé thăm trường, 

xứng đáng với sự công nhận, khen thưởng của cấp trên. Với những nỗ lực trong xây 



dựng môi trường học tập tốt nhất cho học sinh trường THPT đã được khen tặng như 

cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 

“xanh -sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm học 2018-2019. Xếp thứ 

nhì cuộc thi về phòng chống rác thải nhựa,  được Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh 

Lâm Đồng tặng giải thưởng năm học 2019-2020. Được tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam tặng cờ thi đua chuyên đề “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” năm học 2019-

2020. 

  Để xứng đáng với sự ghi nhận đó, thầy và trò trường THPT Chu Văn An tiếp 

tục phát triển mô hình đã làm và có thêm các ý tưởng sáng tạo để tạo nên một môi 

trường xanh sạch đẹp, an toàn, nơi học tập lí tưởng để học sinh lựa chọn với khát vọng 

vươn xa. Và dù, rời xa mái trường, các em luôn yêu thương, nhớ mãi, luôn muốn trở 

về. Còn với tôi, mái trường này sẽ là nơi tôi gắn bó trong cuộc đời dạy học của mình. 
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