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LỜI CẢM ƠN 

Để có được công trình nghiên cứu này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em luôn 

nhận được sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô, luôn nhận được lời động viên, khích 

lệ của gia đình, và sự ủng hộ, cổ vũ của bạn bè trong những lúc khó khăn. 

Trước hết, em xin cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi đã tạo được một sân chơi trí tuệ 

thật bổ ích, giúp học sinh có cơ hội nhìn lại và suy ngẫm về thực trạng của xã hội để có 

giải pháp tích cực cho bản thân rồi sau đó sẽ lan tỏa cho mọi người xung quanh. 

Em cũng xin cảm ơn Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Huệ đã có sự chỉ đạo 

kịp thời và sự hướng dẫn chu đáo giúp em có được những định hướng quan trọng cho 

việc nghiên cứu của mình.  

Bên cạnh đó, em cũng cảm ơn quý thầy cô trường THPT Nguyễn Huệ, đặc biệt 

là cô Tống Thị Hồng Hạnh, cô giáo bộ môn Ngữ văn lớp 11T1, cô đã quan tâm sâu sát 

ngay từ những ngày mới hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn thành xong dự án. 

Và sau cùng, em xin cảm ơn toàn thể các bạn học sinh trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, THPT Nguyễn Huệ, THPT Nguyên Hãn và THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã 

nhiệt tình hỗ trợ khi em nghiên cứu dự án này. 

Đây là lần đầu tiên em được thực hiện một đề tài nghiên cứu mà thời gian và 

khả năng còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em mong nhận 

được sự góp ý chân thành từ quý thầy cô và các bạn. 
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THỰC TRẠNG NÉ TRÁNH TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG 

THPT TRONG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU 

1. Lí do chọn đề tài 

Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng nghe hoặc nhìn thấy rất nhiều người làm việc tốt, nhiều 

người có trách nhiệm và cũng thường xuyên bắt gặp các hình ảnh, bài báo, tin thời sự nói về sự 

thiếu trách nhiệm trong quản lí, trong công việc, trong sinh hoạt, trong đời sống tinh thần... 

Không chỉ thiếu trách nhiệm với xã hội, với người xung quanh, với cả ông bà, bố mẹ của mình 

mà còn thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình. Sự thiếu trách nhiệm diễn ra ở người già, 

người trưởng thành mà ngay cả trong các hành vi, cử chỉ của rất nhiều học sinh. Như vậy, hiện 

tượng né tránh trách nhiệm xảy ra ở mọi đối tượng, ngay trong cuộc sống của chúng ta và nó 

ảnh hưởng ở những phạm vi khác nhau và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, đối 

tượng học sinh ở các trường THPT nói chung và trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nói riêng đã 

và đang có những biểu hiện né tránh trách nhiệm trong công việc chung; tệ hại hơn là đang né 

tránh cả trách nhiệm với chính bản thân mình. Điều này đang dần trở thành trào lưu trong lối 

ứng xử của học sinh THPT.  

Em nhận thấy bổn phận và trách nhiệm là những phẩm chất đáng quý, là yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng trực tiếp quyết định sự thành công của chính mình và sự phát triển toàn diện của xã 

hội. Ở bất kì lứa tuổi, công việc, vị trí và địa vị nào cũng cần ý thức sâu sắc những bổn phận, 

trách nhiệm cần có, phải làm; từ đó mới đem lại hiệu quả và thành công trong cuộc sống.  

Từ đó, em chọn nghiên cứu về đề tài “Thực trạng né tránh trách nhiệm của học sinh ở 

các trường THPT trong thành phố Vũng Tàu và biện pháp khắc phục”.   

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Tìm hiểu, nghiên cứu về hành vi né tránh trách nhiệm ở học sinh THPT trên địa bàn thành 

phố Vũng Tàu. 

- Đưa ra biện pháp nhằm giảm thiểu, đẩy lùi hành vi né tránh trách nhiệm, nâng cao nhận thức 

cá nhân, góp phần xây dựng môi trường kỉ luật, lành mạnh, lối sống văn minh.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu lí luận 

- Đọc và tra cứu các tài liệu, sách báo, văn bản có liên quan đến đề tài trong thư viện và tham 

khảo trên các nguồn internet. 

- Tìm hiểu quy định của luật giáo dục 2019, luật số 43/2019/QH14 (Điều 82) 

 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

- Điều tra xã hội, khảo sát bằng bộ câu hỏi  

- Thu thập dữ liệu bằng các phương thức: 

+ Sử dụng ứng dụng google form cho học sinh trường THPT Nguyễn Huệ 

+ Phiếu khảo sát dành cho học sinh các trường: THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Trần 

Nguyên Hãn và THPT Nguyễn Thị Minh Khai. 

- Thống kê, phân tích dữ liệu theo phương pháp: định tính và định lượng. 

- Phỏng vấn sâu các chuyên gia và giáo viên. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài 

- Về khoa học: 

+ Tinh thần trách nhiệm là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của con 

người, làm cho xã hội văn minh hơn, làm cho mọi người cảm thấy cuộc sống có giá trị và ý 

nghĩa hơn. 

+ Làm tài liệu tham khảo, bổ sung thêm tư liệu cho hoạt động giáo dục trí dục, đạo đức, kĩ 

năng sống cho học sinh THPT. 

-  Về thực tiễn: giảm thiểu tối đa hành vi né tránh trách nhiệm ở học sinh. 

5. Lịch sử nghiên cứu  
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Trước đây đã có không ít nhà báo viết về việc hành vi thiếu trách nhiệm: “Lãnh đạo 

công ty nước sạch Sông Đà thiếu trách nhiệm thì phải thay thế”;  “Không làm tròn chức trách, 

nhiệm vụ - một biểu hiện của suy thoái”; vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” 

đối với bị can Đặng Thanh Bình (cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); “Bộ 

Chính trị khiển trách ông Triệu Tài Vinh vì né tránh trách nhiệm vụ gian lận thi cử”… [Báo 

tuổi trẻ] 

Tuy nhiên, đề tài này mới chỉ đề cập đến “Né tránh trách nhiệm của người trưởng 

thành”, và chưa được chú ý đến: 

- Giới trẻ tuổi, thế hệ mầm non tương lai của đất nước, đặc biệt là đối tượng học sinh ở 

các trường THPT.  

- Mới chỉ đưa ra thực trạng của vấn đề né tránh trách nhiệm, chưa tìm được nguyên nhân 

và chưa đưa ra giải pháp để khắc phục. 

6. Điểm mới của đề tài 

- Thứ nhất: đề tài chưa được học sinh nghiên cứu, khảo sát trên diện rộng. 

- Thứ hai: sử dụng ứng dụng google form (công cụ tạo và quản lý biểu mẫu khảo sát) 

thống kê số liệu nhanh chóng, hữu ích, đem đến thực trạng phổ quát, chính xác. 

- Thứ ba là hình thức tuyên truyền:  

+ Quay video đăng youtobe (là một phương tiện tuyên truyền, hiệu quả, miệt mài, không 

ngừng nghỉ ngay cả khi tác giả đang ngủ). 

+ Cộng đồng học sinh toàn trường cùng nhau tuyên truyền qua các bài viết đăng trên 

nhóm “Làm việc tử tế mỗi ngày” công khai trên mạng xã hội Facebook, cùng nhau trao đổi, 

phát động, khởi xướng đề tài. (Tận dụng triệt để lợi thế của công nghệ thông tin) 

- Thứ bốn: Học sinh toàn trường thi đua làm việc tử tế. 

7. Tiến hành nghiên cứu 

7.1. Giới hạn thời gian nghiên cứu 

- Đề tài thực hiện từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020 

7.2. Giới hạn nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu về thực trạng của hành vi né tránh trách nhiệm của học sinh THPT 

trong trường học và đề ra biện pháp giải quyết thực trạng né tránh trách nhiệm ở học sinh 

THPT. 

7.3.  Đối tượng nghiên cứu 

- Khách thể nghiên cứu: học sinh THPT ở các trường công lập, trường dân lập và trường 

chuyên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 

- Đối tượng khảo sát:  học sinh lớp 11 Toán 1, lớp 11 Hóa 2 – trường Chuyên Lê Quý 

Đôn, học sinh lớp 10C8 – trường THPT Trần Nguyên Hãn; học sinh lớp 10A1 trường THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai, học sinh của 48 lớp của khối 10, 11, 12 – trường THPT Nguyễn Huệ. 

 

PHẦN 2: NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN 

NHÂN 

I. Tổng quan vấn đề nghiên cứu: 

1. Trách nhiệm là gì? 

Theo từ điển Tiếng Việt, “trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận 

lấy về mình; là phần việc được giao cho hoặc coi như được giao cho, phải đảm bảo làm tròn, 

nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả”. 

2. Trách nhiệm của học sinh trong trường THPT 

- Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình kế hoạch giáo dục của nhà 

trường. 

- Kính trọng thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên chức trong nhà trường, người lớn, đoàn 

kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường, pháp luật 

nhà nước. 

- Rèn luyện thân thể, vệ sinh cá nhân. 
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- Tham gia các hoạt động trường lớp, của lớp, đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh; 

giúp đỡ gia đình tham gia các hoạt động công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực 

hiện trật tự an toàn giao thông. 

- Giữ gìn bảo vệ tài sản chung của nhà trường, nơi công cộng góp phần xây dựng, bảo vệ 

và phát huy truyền thống của nhà trường. 

3.  Hành vi né tránh trách nhiệm  

-  Khái niệm: né tránh bổn phận, nhiệm vụ được giao và hậu quả phải nhận nếu như làm 

không tốt. 

- Biểu hiện:  

+ Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác trong việc chung ở các góc độ khác nhau: 

trong học tập - làm việc nhóm, tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường (thể dục thể 

thao, hoạt động đoàn…), bảo vệ tài sản chung, danh dự, uy tín của nhà trường…  

+ Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm với chính bản thân mình: Lười biếng trong học tập, trong 

rèn luyện thân thể, tu dưỡng đạo đức… 

II. Thực trạng 

Thực trạng học sinh né tránh trách nhiệm trong nhà trường đang diễn ra phổ biến và đáng 

lo ngại ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 

1. Phần tích số liệu, đánh giá thực trạng 

 Nhóm 1: Khảo sát lí thuyết 

 

Bảng 1:  Hiểu biết của học sinh về định nghĩa trách nhiệm: 

 
Kết quả khảo sát 73% học sinh hiểu đúng khái niệm về trách nhiệm. Chỉ có 27% học sinh 

không hoặc chưa hiểu chính xác định nghĩa.  

 

 Nhóm 2: Khảo sát việc né tránh trong học tập 

 Bảng 1: Khi giáo viên đặt câu hỏi, nếu bạn biết câu trả lời thì bạn sẽ giơ tay phát biểu? 

 

 Khi giáo viên đặt câu hỏi, dù biết câu 

trả lời nhưng chỉ có 42% học sinh thường 

xuyên giơ tay phát biểu; còn lại 58% học sinh không có ý kiến, nghĩa là 58% học sinh này né 

tránh trách nhiệm với chính bản thân mình, với tập thể lớp và với giáo viên.   

 

 

 

 

 

 

Câu trả lời Số lượng Tỉ lệ 

Hiểu 1089 73% 

Không hiểu 411 27% 

Câu  

trả lời 
Số lượng Tỉ lệ 

Thường 

xuyên 
632 42% 

Không bao 

giờ 
39 3% 

Thỉnh 

thoảng 
829 55% 
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 Bảng 2: Bạn có chuẩn bị bài đầy đủ trước khi tới lớp? 

    
           Bảng 3: Có bài tập về nhà, bạn luôn: 

   
 Đánh giá của học sinh     Đánh giá của giáo viên 

Bảng 2 và bảng 3 cho thấy học sinh còn né tránh bổn phận phải làm đó là chuẩn bị bài 

mới: bảng 2 thì có 52,5% học sinh tự nhận là mình có chuẩn bị bài đầy đủ trước đến lớp, trong 

khi giáo viên đánh giá chỉ có 5,7% học sinh chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp. Bảng 3 thì 

có 78% học sinh tự nhận là mình hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà, trong khi giáo viên đánh 

giá chỉ có 7% học sinh hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà. Từ đó cho thấy ngay trong khi khảo 

sát này, chính các bạn học sinh cũng tự lừa dối chính bản thân mình, một biểu hiện của né tránh 

trách nhiệm với chính bản thân mình là rất lớn, đáng báo động.  

 

 Bảng 4: Khi làm việc nhóm, bạn sẽ chọn công việc nào? 

 
Bảng 5:  Khi thảo luận nhóm, bạn thường làm gì? 

 
 

Câu trả lời Số người Tỷ lệ 

Thu thập  

tài liệu 
881 58% 

Tổng hợp  

kiến thức 
327 21% 

Thuyết trình 293 21% 

Câu trả lời 
Số 

người 
Tỷ lệ 

Thư kí 168 11% 

Nhóm trưởng 173 12% 

Đóng  góp 

 ý kiến 
1144 76% 

Không  

tham gia 
16 1% 



7 

 

Bảng 4 và bảng 5: Khảo sát việc né tránh hậu quả phải gánh chịu khi hoàn thành 

không tốt nhiệm vụ được giao. Khi được chọn công việc muốn làm, chỉ có 12 % học sinh chọn 

làm trưởng nhóm và 21% các bạn chọn nhiệm vụ thuyết trình. Những người này có trọng trách 

quan trọng hơn, thường phải là người đứng ra chịu trách nhiệm cho cả nhóm và đồng thời chịu 

mọi hậu quả nếu làm không tốt. 

 Nhóm 3: Khảo sát việc né tránh trong những hoạt động ngoài giờ  

Bảng 1: Đội bóng của lớp sẽ thi đấu vào ngày nghỉ học, bạn có đi cổ vũ không? 

       
 Đánh giá của học sinh     Đánh giá của giáo viên 

Việc cổ vũ phong trào thể dục thể thao có 72% học sinh ý thức được đây là việc mình 

nên làm. Song thực tế, giáo viên lại nhận xét chỉ 7,1% học sinh tự nguyện tham gia cổ vũ đội 

bóng của lớp. Đó là biểu hiện của né tránh trách nhiệm với tập thể, và cả với chính bản thân 

mình. 

 

Bảng 2: Nhà trường tổ chức văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, nếu bạn có 

năng khiếu thì bạn sẽ: 

 
Việc tham gia phong trào văn nghệ, mặc dù có năng khiếu, song vẫn có 36,9%  học sinh 

né tránh công việc chung của lớp => đây là điều đáng lo ngại. 

Bảng 3: Trong buổi lao động vệ sinh lớp học, tổ của bạn được giao nhiệm vụ lau chùi 

cửa sổ. Bạn sẽ: 

    
 Đánh giá của học sinh            Đánh giá của giáo viên 

Ở tình huống này, 95,5% học sinh cho rằng mình sẽ tự giác hoàn thành nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, về phía giáo viên thì lại đánh giá chỉ khoảng 50% học sinh ý thức, còn lại một nửa 

hời hợt, chỉ làm qua loa cho xong việc. Nghĩa là có khoảng 50% học sinh né tránh trách nhiệm 

theo đánh giá của giáo viên. Cũng từ đó cho thấy rằng có gần 45% học sinh né tránh, che đậy 

cho sự vô trách nhiệm của bản thân mình. 

 

 

 

Câu trả lời 
Số 

người 
Tỷ lệ 

Xung phong 

 tham gia 
947 63,1% 

Chỉ khi được  

chỉ định 
491 32,7% 

Tìm lí do từ chối 63 4,2% 
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Bảng 4: Khi giáo viên bước vào lớp học, bàn GV rất bẩn, giẻ lau bảng, phấn để lộn xộn 

trên bàn. Bạn học sinh được giao nhiệm vụ trực nhật bị ốm nên nghỉ đột xuất. Theo bạn trách 

nhiệm thuộc về ai? 

   
               Đánh giá của học sinh       Đánh giá của giáo viên 

Trong tình huống cụ thể, 82,7% học sinh nhận biết được bổn phận thuộc về mình 

nhưng thực tế các bạn không thực hiện điều mình cho là phải, đa số chần chừ, đùn đẩy và 

chờ đợi giáo viên nhắc nhở mới hành động. Rõ ràng là qua bảng 4 này cho thấy, học sinh vẫn 

bao biện che đậy cho sự né tránh trách nhiệm của mình => có hai sự né tránh đã trồng chéo lên 

nhau ở đây, đã sai này còn trồng lên đó sai khác lớn hơn => đáng báo động thật sự. 

 

Bảng 5: (Tình huống thực tế) Nhà trường phát động phong trào chống rác thải nhựa: 

An vẫn thường ăn sáng ở nhà. Một hôm vì vội nên An mua đồ ăn sáng ở ngoài đường. Song, 

người bán hàng lại đựng đồ ăn vào hộp xốp. Nếu mang đồ ăn đựng bằng hộp xốp vào trường 

sẽ bị sao đỏ phát hiện và lớp sẽ bị khiển trách. Theo bạn, An nên làm gì? 

 

 

 

Ở tình huống này, phần lớn học sinh chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến hậu 

quả nghiêm trọng mà rác thải nhựa gây ra cho môi trường. Việc thủ tiêu hộp xốp là minh chứng 

cho hành vi né tránh những hậu quả trước mắt  là phải gánh chịu nếu bị phát hiện và né 

tránh trách nhiệm về bảo vệ môi trường sống hiện tại và tương lai. 

 

 Nhóm 4: Bảo vệ của công, danh dự. 

Bảng 1:  Bảo vệ danh dự của nhà trường thuộc về: 

 
 Học sinh hiểu được trách nhiệm bảo vệ danh dự của nhà trường thuộc về mọi người, 

trong đó có mình => điều này rất tốt, đáng mừng, cần phát huy. 

 

 

Câu trả lời Số người Tỷ lệ 

Nhịn ăn, không mua. 532 35% 

Cứ mua vì thỉnh thoảng  

mới xài hộp  xốp 
208 13% 

Mua ăn rồi thủ tiêu hộp xốp 760 52% 

Câu trả lời Số lượng Tỉ lệ 

Học sinh 28 2% 

Thầy cô 10 1% 

Cả hai  1463 97% 
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Bảng 2: Khi nghe thấy một bạn trong trường đưa thông tin sai lệch, bôi nhọ uy tín, danh 

dự của nhà trường, bạn sẽ: 

       
         Đánh giá của học sinh     Đánh giá của giáo viên 

Ở tình huống này, thực tế theo ý kiến của giáo viên vẫn có 29% học sinh im lặng, không 

quan tâm đến danh dự của trường lớp. Nghĩa là cũng có sự né tránh ở đây. 

 

Bảng 3: Khi cả lớp xuống sân tập thể dục, trên lớp xảy ra tình trạng mất trộm tài sản cá 

nhân. Trách nhiệm sẽ thuộc về ai? 

 
Khi tài sản thuộc về cá nhân thì các bạn rất ý thức được trách nhiệm giữ gìn tài sản của 

mình. Có nghĩa là chỉ khi đến lợi ích cá nhân của mình thì mới có trách nhiệm, thật đáng buồn. 

 

Bảng 4: Trong trường xảy ra xô xát giữa hai bạn học sinh, khi chứng kiến sự việc trên, 

bạn sẽ làm gì? 

 
 Đánh giá của học sinh            Đánh giá của giáo viên 

 

Dựa vào phần đánh giá của giáo viên, 48,6 % học sinh thờ ơ, thậm chí có 2,8% học sinh 

còn hùa theo. Như vậy hơn một nửa số học sinh không có trách nhiệm và nhận thức được việc 

nên làm. 

 

2. Nhận xét 

 Từ số liệu khảo sát, tác giả nhận thấy: 

 - Đa số học sinh đều hiểu và nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong học tập, hoạt 

động ngoài giờ, việc bảo vệ của công và danh dự cho trường lớp, nhưng rất ít học sinh thực sự 

cụ thể những nhận thức ấy bằng hành động thiết thực.  

- Các bạn né tránh trong nhiều khía cạnh: từ học tập, hoạt động ngoài giờ, ý thức bảo vệ 

của công, bảo vệ danh dự của nhà trường. Thậm chí các bạn còn né tránh ngay trong chính câu 

trả lời khảo sát.  

Câu trả lời Số lượng Tỉ lệ 

Trực nhật (vì 

không đóng 

cửa lớp) 

163 10% 

Bản thân cá 

nhân người có 

tài sản 

106 7% 

Cả hai 1231 83% 
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- Các bạn né tránh trong nhiều phương diện: cả công việc, trách nhiệm chung và cả công 

việc, trách nhiệm với chính bản thân mình.  

- Các đối tượng học sinh khác nhau tỉ lệ né tránh trách nhiệm ở các góc độ cũng không 

giống nhau, minh chứng là: 

 Học sinh ở trường chuyên Lê 

Quý Đôn:  

 

Đối tượng học sinh giỏi như 

trường chuyên thì tỉ lệ học sinh né 

tránh trong học tập là ít hơn, tuy 

nhiên ở những hoạt động ngoại khóa, 

đa số các bạn còn hời hợt trong việc 

hoạt động tập thể lớp như cổ vũ hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ. Bởi lẽ những học sinh 

giỏi thường dành nhiều thời gian trong học tập nên dẫn đến tình trạng né tránh những việc khác. 

 Học sinh trường THPT Nguyễn Huệ và THPT Nguyên Hãn 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Trường THPT Nguyễn Huệ                Trường THPT Nguyên Hãn 

 

Nhìn chung cùng các trường công lập nhưng học sinh ở trường THPT Nguyễn Huệ có sự 

khác biệt ở chỗ: đa số các bạn có né tránh trách nhiệm nhưng vẫn cân bằng được giữa học tập 

và vui chơi ngoại khóa. Trường THPT Nguyên Hãn thì học sinh lại né tránh trách nhiệm chủ 

yếu ở trong học tập, trách nhiệm đối với thầy cô, thay vào đó là năng nổ ở các hoạt động ngoại 

khoá, vui chơi, thể dục thể thao. 

 Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: là một trong số những trường 

dân lập trên thành phố Vũng Tàu, có số học sinh được xét ở diện trung bình, kém. Em nhận 

thấy ở đây tỉ lệ học sinh né tránh trách nhiệm trong học tập đáng báo động nhất.  

 
Như vậy, học sinh ở trường dân lập có tỉ lệ né tránh trách nhiệm là đáng báo động hơn 

hết, bởi học sinh chưa ý thức được trách nhiệm, bổn phận của bản thân khi đến trường lớp và 

các hoạt động của trường.  

Chung quy lại, học sinh ở các trường THPT trong thành phố Vũng Tàu từ giỏi, khá đến 

trung bình, yếu, kém học sinh vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm ở các hoạt động trong 

trường lớp và ở mỗi trường đều có những biểu hiện về cách thức, hành vi né tránh khác nhau. 

III. Nguyên nhân của thực trạng:  
Từ những thực trạng trên, qua quá trình nghiên cứu, em rút ra một số nguyên nhân như 

sau: 

1. Nguyên nhân chủ quan 

- Học sinh chưa ý thức được mục đích của việc học, một số học sinh còn mơ hồ, chưa có 

định hướng và kế hoạch cụ thể cho tương lai.  
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- Học sinh mang tâm lí và những suy nghĩ sai lệch về trách nhiệm chung, tự ti, chưa có 

bản lĩnh, chưa có kĩ năng làm việc nhóm hoặc sợ phải gánh chịu hậu quả nếu như làm không 

tốt, tròn bổn phận. 

- Tính lười nhác, thụ động, chưa có ý thức rèn luyện thân thể. Học sinh chưa hiểu được 

tầm quan trọng của các hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài giờ, phong trào thể dục thể thao. 

Học sinh tự ti, nhút nhát, hoài nghi về năng lực của bản thân dẫn đến né tránh các hoạt động 

đội nhóm. 

- Đa phần học sinh ưu tiên những lợi ích cá nhân, ích kỉ, hẹp hòi. 

- Các ứng dụng trên mạng xã hội hấp dẫn hơn việc học tập và rền luyện, kích thích trí tò 

mò của học sinh hơn. 

- Kĩ năng mềm còn kém. 

2. Nguyên nhân khách quan: 

 Giáo viên:  

- Giao việc chung cho nhóm không chỉ định đích danh dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm 

trong nhóm.  

- Giáo viên còn ngần ngại trong cách xử lí học sinh né tránh trách nhiệm được giao. 

 Nhà trường: chưa có những nội quy, quy định khắt khe để xử lí tình trạng học sinh né 

tránh trách nhiệm nên học sinh thơ ơ, dửng dưng trong mọi tình huống, công việc được giao.  

 Bộ giáo dục: chương trình, kiến thức nặng lí thuyết trừu tượng, ít chú trọng kĩ năng thực 

hành. 

CHƯƠNG 2: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

Căn cứ vào thực trạng và nguyên nhân của đề tài nêu trên, em đưa ra một số nhóm biện 

pháp khắc phục vấn đề như sau: 

1. Tuyên truyền trực tiếp với học sinh 

Ở những trường khác nhau và đối tượng học sinh khác 

nhau phải có những biện pháp tuyên truyền riêng. Sau đây là nội 

dung tuyên truyền ở trường THPT Nguyễn Huệ thông qua buổi 

nói chuyện trước cờ. 

“Xin kính chào quí thầy cô và các bạn học sinh. Em tên 

là Hồng Nhung học sinh lớp 11T1! 

Ngày nay, không phải trong xã hội chúng ta ai cũng “né 

tránh trách nhiệm”, nhưng bên cạnh rất nhiều người làm việc 

tốt, nhiều người có trách nhiệm thì cũng có một bộ phận không 

nhỏ “né tránh trách nhiệm”. Biểu hiện là bạn thường xuyên bắt 

gặp các hình ảnh, bài báo, tin thời sự nói về sự thiếu trách nhiệm 

trong quản lí, trong công việc, trong sinh hoạt, trong đời sống 

tinh thần... Không chỉ thiếu trách nhiệm với xã hội, với người 

xung quanh, với cả Ông Bà Cha Mẹ của mình mà con thiếu trách 

nhiệm với cả chính bản thân mình. Sự thiếu trách nhiệm không 

chỉ diễn ra ở đâu xa lạ, mà ngay chính trong cuộc sống quanh 

chúng ta, không chỉ ở người già, người trưởng thành mà ngay 

cả trong các hành vi, cử chỉ của rất nhiều học sinh. Như vậy, hiện tượng né tránh trách nhiệm 

xảy ra ở mọi đối tượng, ngay trong cuộc sống của chúng ta và nó ảnh hưởng ở những phạm vi 

khác nhau và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, đối tượng học sinh ở các trường 

THPT nói chung và trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nói riêng đang có những biểu hiện né 

tránh trách nhiệm trong công việc chung; tệ hại hơn là đang né tránh cả trách nhiệm với chính 

bản thân mình, nó đang dần trở thành trào lưu trong lối ứng xử của học sinh THPT. Thế nên, 

ngày hôm nay Nhung mong muốn các anh chị, các bạn, các em, toàn thể học sinh trong trường 

Nguyễn Huệ của chung ta hãy tiên phong trong việc đẩy lùi né tránh trách nhiệm một cách hiệu 

quả, sau đó lan tỏa hành động tốt đẹp này rộng lớn hơn trong cộng đồng học sinh các trường 

THPT trong thành phố Vũng tàu, trong toàn tỉnh Bà rịa Vũng tàu và trên cả nước, không chỉ 

trong cộng đồng học sinh mà còn trên toàn xã hội. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện một cách 

Hình ảnh tuyên truyền ttrong 

giờ chào cờ trước toàn trường 

Nguyễn Huệ 
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nghiêm túc nhất, kiên trì nhất trách nhiệm với chính bản thân mình đó là: hãy học tập thật 

chăm chỉ, trung thực trên mọi phương diện với mọi người và với cảm xúc của chính mình, hòa 

nhã với bạn, giúp đỡ mọi người  khi họ cần, yêu thương chính bản thân mình, tôn trọng và yêu 

quí mọi người, yêu lao động…Nói lời cảm ơn bản thân, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy cô mỗi 

ngày, nói lời cảm ơn với tất cả những điều tốt đẹp đến với mình và mọi sự giúp đỡ bản thân 

mình dù gián tiếp hay trực tiếp. 

Nếu gặp một tình huống cần giúp đỡ, cần giải quyết mà ngoài khả năng của bản thân 

thì chúng ta hãy kêu gọi mọi người chung sức chung lòng. 

  Ngay giây phút này, bạn đang lắng nghe mình nói chuyện là bạn đã là người rất có 

trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng. Rất mong nhận được sự đồng hành của các bạn 

trong những ngày tháng tiếp theo. Nhung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. 

Chúc các bạn có một tuần học tập tốt, vui vẻ, kính chúc quí thầy cô một tuần làm việc hiệu quả, 

mạnh khỏe, hạnh phúc.” 

2. Tạo phong trào tuyên truyền trên mạng xã hội  

- Tuyên truyền trên trang mạng Facebook.  

- Tuyên truyền trên youtube.  

2.1.  Tuyên truyền trên trang mạng  Facebook. 

Tiến trình thực hiện:  

 Bước 1: Lập nhóm “Làm việc tử tế mỗi ngày” công khai trên trang mạng Facebook.  

 Bước 2: Kêu gọi các bạn học sinh trong trường Nguyễn Huệ tham gia vào nhóm (gửi 

Link nhóm thông qua lớp trưởng). 

(https://www.facebook.com/groups/156677802861447) 

 

  

 Bước 3: Lập ban quản trị của nhóm gồm Cô Tống Thị Hồng Hạnh, Cô Chu Thị Lan 

Oanh và Búi Thị Hồng Nhung và ban kiểm duyệt bài đăng: Bùi Hồng Nhung, Trần Hoàng 

An; Trần Thị Minh hạnh (HS lớp 11t1) 

 Bước 4: Phát động phong trào “LÀM VIỆC TỬ TẾ MỖI NGÀY” 

 Lời phát động: “Chào các bạn! Mình là Bùi Hồng Nhung, học sinh lớp 11T1, trường THPT 

Nguyễn Huệ, rất hân hạnh chào đón các bạn gia nhập thành viên của ngôi nhà chung “Việc 

tử tế mỗi ngày của trường THPT Nguyễn Huệ”.Việc tử tế là những việc làm tốt đẹp, những 

suy nghĩ, nhận thức, những hành động dù đơn giản trong cuộc sống hằng ngày với chính 

bản thân mình, với bạn bè, gia đình và xã hội những có ý nghĩa sâu sắc. Những việc làm 

giản dị trong đời sống hằng ngày là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức của mỗi 

học sinh về trách nhiệm của bản thân trong nhà trường và cộng đồng xã hội. Rất mong tất 

cả mọi người cùng chung một cộng đồng mang tên “LÀM VIỆC TỬ TẾ MỖI NGÀY” góp 

phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, nhân ái.” 

 Thể lệ cuộc thi: 

- Thành viên tham gia: học sinh 

https://www.facebook.com/groups/156677802861447
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- Theo đơn vị lớp, với số lượng bài đăng hợp lệ nhiều nhất (lưu ý bài đăng phải hợp lệ mới 

được duyệt). 

- Qui định bài đăng:  

+ Đúng chủ đề “làm việc tử tế” 

+ Khuyến khích bài tự viết, có hình ảnh minh họa.  

+ Có thể chia sẻ bài của người khác nhưng phải có nội dung phù hợp và có chú thích của người 

chia sẻ sao cho bài nổi bật. 

+ Đăng bài đúng cú pháp: #tên-lớp, ví dụ: #chidoan11t1 (để không bị thiệt thòi khi tính tổng 

bài đăng của lớp). 

- Thời gian: từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/12/2020.  

 Cơ cấu giải: 1 nhất, 2 nhì, 3 giải 3 và 25 giải KK. 

 Giá trị giải: nhất 500.000 đ; nhì 300.000 đ; ba 200.000; khuyến khích 100.000 đ. 

 *  KẾT QUẢ CUỘC THI SAU 3 TUẦN 

- Có: 38 lớp, hơn 1500 thành viên tham gia, gần 3000 bài đăng . 

- Chất lượng bài đăng: đảm bảo về chất lượng, mang ý nghĩa sâu sắc, hành động thiết thực 

chuyển biến về nhận thức theo hướng tích cực. 

 

 

 

Hình ảnh được lấy từ những bài chia sẻ của các bạn trên nhóm“Làm việc tử tế” 

 
 

Các bạn giúp nhau giải đề cương ôn tập 

 

Phân loại sách vở, quần áo ủng hộ bão lụt 

 

  
Học sinh dọn rác trên bãi biển Học sinh nhặt rác xung quanh chỗ ở 
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Cô trò lớp 12H3 trồng cây xanh trong trường 

 

Học sinh giúp trẻ tự kỉ 

  

Quyên góp ủng hộ lũ lụt Học sinh dọn rác quanh trường 

    

2.2.Tuyên truyền trên youtube.  

 Các bước thực hiện  

 Bước 1: Lập kênh Youtube tên là: Nhung  

 Bước 2: Viết kịch bản tuyên truyền trên youtube. 

 Bước 3: Quay video, biên tập video, đặt tên video là “Ai 

nghe video này là người tử tế” 

 (https://www.youtube.com/watch?v=OUzpulXB8X8) 

 Bước 4: đăng video lên youtube. 

 Bước 5: Đăng tải đường link của video trên tất cả các nhóm trên Facebook, zalo… 

 Kết quả: Sau khi đăng tải video có tên “ai nghe video này là người tử tế”, có gần 5000 

người xem.  

 

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Xuất phát từ thực trạng hành vi né tránh trách nhiệm của học sinh trong nhà trường ở 

các trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, em đã nghiên cứu bằng khảo sát thực tế, tìm ra 

nguyên nhân dẫn đến hành vi của học sinh. Từ đó đề ra những biện pháp mới nhằm khắc phục 

tình trạng. Qua các buổi nói chuyện trước cờ, trước lớp, trên youtobe, các bài viết lan tỏa hành 

động tử tế, học sinh đã có những việc làm thiết thực, ý thức hơn về bổn phận và trách nhiệm 

của bản thân với chính mình và với cộng đồng. 

 Nhóm “làm việc tử tế” hiện đã có 1500 thành viên, có 2554 bài đăng đến từ các lớp 

trong trường THPT Nguyễn Huệ. Cụ thể như: chi đoàn lớp 10 H2 có 1041bài đăng, lớp 11T1 

có 939 bài đăng, lớp 10A4 có 349 bài đăng, lớp 12 AN1 có 59 bài đăng… 

Đề tài “Thực trạng né tránh trách nhiệm của học sinh trong trường THPT ở các 

trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu” là một đề tài mang tính khoa học, gần gũi và thiết 
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thực với những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống, là nền tảng cốt yếu đề hình thành đạo 

đức, nhân cách cho cả một thế hệ học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.  
 Qua đề tài, em muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần trách nhiệm của mỗi học 

sinh khi được bước chân đến trường. Mỗi học sinh được thừa hưởng nền độc lập mà ông cha ta 

đã đánh đổi bằng biết bao xương máu, nền giáo dục chuẩn mực được xây dựng qua bao năm 

tháng với công sức của những người đi trước. Chính vì thế, học sinh cần phải có trách nhiệm 

thực hiện nghĩa vụ và bổn phận đối với trường, lớp; hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao và 

phải có trách nhiệm gánh lấy hậu quả nếu không làm tròn nhiệm vụ. Mỗi cá nhân cần hoàn 

thiện bản thân để góp phần xây dựng môi trường học tập tốt, từ đó mới đạt được kết quả cao 

trong học tập, vươn đến ước mơ và hoài bão trong tương lai. Học sinh trở thành công dân tốt 

của thời đại 4.0. 

2.  Kiến nghị 

  Đối với học sinh:  

 Tự ý thức về trách nhiệm của bản thân trong nhà trường; tuyên truyền, lan tỏa tinh thần 

trách nhiệm của bản thân đối với các bạn đồng trang lứa. 

 Đóng góp những hành động ý nghĩa đến mọi người. 

 Đối với giáo viên: 

 Là tấm gương trách nhiệm tiêu biểu cho học sinh noi theo trong chính những hoạt động 

của nhà trường. 

 Khuyên nhủ, nhắc nhở, sát cánh bên học sinh, làm cầu nối nâng cao tinh thần trách 

nhiệm của học sinh. 

 Khi giao việc, cần đưa yêu cầu cụ thể từng nhiệm vụ, cho từng người. 

  Đối với nhà trường: 

 Xử lí nghiêm ngặt đối với học sinh né tránh trách nhiệm 

 Nên chăng, nhà trường cần đưa hành vi trách nhiệm vào làm một trong những quy chuẩn 

để xét đạo đức, hạnh kiểm của học sinh. 

 Mở các cuộc thi mang tính chất truyền tải, lan tỏa và kích thích tinh thần kỉ luật, kỉ 

cương trong nhà trường cho học sinh tham gia, vừa vui chơi vừa học tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO 

1. https://dantri.com.vn/dien-dan/lanh-dao-cong-ty-nuoc-sach-song-da-thieu-trach-

nhiem-thi-phai-thay-the-20191020214903405.htm [Báo lao động] 

2. https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/khong-lam-tron-

chuc-trach-nhiem-vu-mot-bieu-hien-cua-suy-thoai-537919 [Báo lao động]  

3. https://giadinhvietnam.com/ngay-mai-xet-xu-cuu-pho-thong-dong-nhhn-viet-

nam-cung-dong-pham-lam-that-thoat-hon-9000-ti-dong-d128835.html [Báo điện tử gia 

đình Việt Nam]  

4. https://tuoitre.vn/bo-chinh-tri-khien-trach-ong-trieu-tai-vinh-vi-ne-tranh-trach-

nhiem-vu-gian-lan-thi-cu-20200110172736663.htm [Báo tuổi trẻ] 

5. https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_%C4%91i%E1%BB%83n_ti%E

1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t_(Vi%E1%B[B%87n_Ng%C3%B4n_ng%E1%BB

%AF_h%E1%BB%8Dc) [Từ điển Tiêng Việt, xuất bản năm 1988]  

 

 

  

https://dantri.com.vn/dien-dan/lanh-dao-cong-ty-nuoc-sach-song-da-thieu-trach-nhiem-thi-phai-thay-the-20191020214903405.htm
https://dantri.com.vn/dien-dan/lanh-dao-cong-ty-nuoc-sach-song-da-thieu-trach-nhiem-thi-phai-thay-the-20191020214903405.htm
https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/khong-lam-tron-chuc-trach-nhiem-vu-mot-bieu-hien-cua-suy-thoai-537919
https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/khong-lam-tron-chuc-trach-nhiem-vu-mot-bieu-hien-cua-suy-thoai-537919
https://giadinhvietnam.com/ngay-mai-xet-xu-cuu-pho-thong-dong-nhhn-viet-nam-cung-dong-pham-lam-that-thoat-hon-9000-ti-dong-d128835.html
https://giadinhvietnam.com/ngay-mai-xet-xu-cuu-pho-thong-dong-nhhn-viet-nam-cung-dong-pham-lam-that-thoat-hon-9000-ti-dong-d128835.html
https://tuoitre.vn/bo-chinh-tri-khien-trach-ong-trieu-tai-vinh-vi-ne-tranh-trach-nhiem-vu-gian-lan-thi-cu-20200110172736663.htm
https://tuoitre.vn/bo-chinh-tri-khien-trach-ong-trieu-tai-vinh-vi-ne-tranh-trach-nhiem-vu-gian-lan-thi-cu-20200110172736663.htm

