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L iănóiăđ u
Học phần “Qu n lỦ hành chính nhà n ớc và qu n lỦ ngành giáo d c đào t o”
ban hành theo Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT là học phần bắt buộc thuộc
Ch ơng trình đào t o giáo viên mầm non, phổ thông đ ợc áp d ng trong các tr ng
đ i học, cao đẳng, trung học s ph m và các khoa s ph m nằm trong các tr ng,
các học viện ngoài s ph m.
Thực hiện ch tr ơng c a tr ng đ i học Ph m Văn Đồng, Tổ Qu n lỦ giáo
d c - Khoa S ph m xư hội, đơn vị đ ợc giao trách nhiệm gi ng d y học phần tổ
chức biên so n các tập “Bài gi ng học phần” nhằm cung cấp thêm nguồn t liệu đáp
ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu c a các b n sinh viên và thầy cô giáo
gi ng d y. Để phù hợp với ch ơng trình đào t o, đối t ợng ng i học cũng nh
kiến thức có tính đặc thù c a giáo d c mầm non, phổ thông, các tập bài gi ng bao
gồm:
- Bài gi ng học phần áp d ng cho ch ơng trình đào t o giáo viên mầm non

(ThS.Nguyễn Thị Thu Biên - 2014);

- Bài gi ng học phần áp d ng cho ch ơng trình đào t o giáo viên Tiểu học

(GVC Nguyễn Văn Tính - 2014);

- Bài gi ng học phần áp d ng cho ch ơng trình đào t o giáo viên Trung

học cơ sỏ (GVC Nguyễn Văn Tính - 2014);

- Bài gi ng học phần áp d ng cho ch ơng trình đào t o viên chức Th viện

tr

ng học (GVC Nguyễn Văn Tính - 2014);

- Bài gi ng học phần áp d ng cho ch ơng trình đào t o giáo viên Trung

học phổ thông (Th.S Nguyễn Thị Thu Biên - 2013)

Tập bài gi ng này là một trong năm tập bài gi ng nêu trên do tác gi biên
so n và chỉnh lý, ph c v cho nhu cầu nghiên cứu, học tập c a sinh viên hệ đào t o
giáo viên trung học cơ s . Chúng tôi hy vọng các tập bài gi ng sẽ góp phần giúp các
b n sinh viên nguồn thông tin bổ ích ph c v cho ho t động tự học c a mình nhằm
v ơn tới những đỉnh cao tri thức, đáp ững kỳ vọng c a gia đình, c a thầy cô, c a xư
hội và c a chính các b n. Quá trình biên so n chắc chắn không tránh khỏi những
khiếm khuyết và thiếu sót nhất định. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận đ ợc nhiều Ủ
kiến đóng góp chân thành c a thầy cô giáo và các b n sinh viên để các tập bài gi ng
đ ợc chỉnh sửa ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất l ợng đào t o
c a tr ng đ i học Ph m Văn Đồng.
Trân trọng c m ơn!
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1.1.ă M tă s ă v năđ ă c ă b năv ă tổă ch că vƠă ho tă đ ngă c aă nhƠăn

că c ngă

hòaăxưăh iăch ănghĩaăVi tăNam
1.1.1. NhƠăn

căc ngăhòaăxưăh iăch ănghĩaă(CHXHCN)ăVi tăNam

1.1.1.1. Sự ra đ i c a nhà n ớc CHXHCN Việt Nam
Lịch sử phát triển c a xư hội loài ng

i đư từng có giai đo n không có nhà

n ớc, đó là th i kỳ cộng s n nguyên th y, khi xư hội ch a có chế độ t hữu và giai
cấp. Khi xư hội có giai cấp xuất hiện, nhà n ớc ra đ i. Nhà nước là một thiết chế xụ
hội đặc biệt gắn liền với một hình thái kinh tế xụ hội nhất định, với tư cách là công
c bảo vệ giai cấp và duy trì sự tồn tại phát triển c a xụ hội loài người. Nhà n ớc
xuất hiện khách quan, tồn t i trong một giai đo n phát triển nhất định c a lịch sử và
sẽ tự tiêu vong khi những cơ s tồn t i c a nó không còn nữa.
Cách m ng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Ch tịch Hồ
Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân ch cộng hòa,
nay là Cộng hòa xụ hội ch nghĩa Việt Nam. Bằng Ủ chí và sức m nh c a toàn dân
tộc, đ ợc sự giúp đỡ c a b n bè trên thế giới, Nhân dân ta đư giành chiến thắng vĩ
đ i trong các cuộc đấu tranh gi i phóng dân tộc, thống nhất đất n ớc, b o vệ Tổ
quốc và làm nghĩa v quốc tế, đ t đ ợc những thành tựu to lớn, có Ủ nghĩa lịch sử
trong công cuộc đổi mới, đ a đất n ớc đi lên ch nghĩa xư hội.
N ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có ch
quyền, thống nhất và toàn vẹn lụnh thổ, bao gồm đất liền, h i đ o, vùng biển và
vùng tr i. Quốc kỳ n ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều
rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ,

giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Quốc

huy n ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ,
sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa,

giữa có ngôi

d ới có nửa bánh xe răng và dòng

chữ Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam. Quốc ca n ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa
Việt Nam là nh c và l i c a bài Tiến quân ca. Quốc khánh n ớc Cộng hòa xư hội
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ch nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945. Th đô n ớc
Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam là Hà Nội.
1.1.1.2. B n chất c a nhà n ớc CHXHCN Việt Nam
N ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất c a các
dân tộc cùng sinh sống trên đất n ớc Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết,
tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân
tộc. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết,
giữ gìn b n sắc dân tộc, phát huy phong t c, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt
đẹp c a mình. Nhà n ớc thực hiện chính sách phát triển toàn diện và t o điều kiện
để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất n ớc. Thể chế hóa
C ơng lĩnh xây dựng đất n ớc trong th i kỳ quá độ lên ch nghĩa xư hội, kế thừa
Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm
1992, Hiến pháp năm 2013 đư kh ng định: “N ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt
Nam do Nhân dân làm ch ; tất c quyền lực nhà n ớc thuộc về Nhân dân mà nền
t ng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.
Nh vậy có thể nói, nhà n ớc cộng hòa Xư hội ch nghĩa Việt Nam là nhà
n ớc kiểu mới do đó có b n chất khác hẳn v i các kiểu nhà n ớc bóc lột. B n chất
c a nhà n ớc cộng hòa Xư hội ch nghĩa việt Nam đ ợc quyết định b i cơ s kinh
tế và chế độ chính trị-xư hội c a chế độ Xư hội ch nghĩa. B n chất c a nhà n ớc ta
là nhà nước c a dân, do dân và vì dân. Tất c quyền lực c a nhà n ớc đều thuộc về
nhân dân mà nền t ng là liên minh công nông và tầng lớp trí thức. Nhà n ớc Cộng
hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam là nhà n ớc pháp quyền xư hội ch nghĩa c a Nhân
dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhà n ớc qu n lỦ xư hội bằng Pháp luật, theo Pháp
luật và nêu cao vai trò c a Pháp chế. Nhà n ớc b o đ m và phát huy quyền làm ch
c a Nhân dân; công nhận, tôn trọng, b o vệ và b o đ m quyền con ng

i, quyền

công dân; thực hiện m c tiêu dân giàu, n ớc m nh, dân ch , công bằng, văn minh,
mọi ng

i có cuộc sống ấm no, tự do, h nh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Nhà n ớc pháp quyền Xư hội ch nghĩa việt Nam mang bản chất giai cấp công
nhân, gắn bó chặt chẽ với dân tộc và nhân dân Việt Nam . Tính nhân dân c a nhà
n ớc thể hiện

chỗ, là nhà n ớc c a dân, do dân và vì dân. Tính dân tộc c a nhà
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n ớc thể hiện

chỗ, đ i diện cho lợi ích c a dân tộc Việt Nam , kế thừa và phát huy

các giá tri truyền thống, b n sắc tốt đẹp c a dân tộc và con ng

i Việt Nam .

1.1.1.3. Nguyên tắc tổ chức và ho t động c a nhà n ớc CHXHCN Việt Nam
Nhà n ớc ta đ ợc tổ chức và ho t động theo Hiến pháp và pháp luật, qu n lỦ
xư hội bằng Hiến pháp và pháp luật, tuân th theo các nguyên tắc cơ b n sau đây:
a) Nhân dân đ ợc tham gia vào công việc qu n lỦ nhà n ớc, qu n lỦ xư hội.
Hiến pháp nhà n ớc ta nêu rõ “Công dân có quyền tham gia qu n lỦ nhà n ớc và xư
hội, tham gia th o luận và kiến nghị với cơ quan nhà n ớc về các vấn đề c a cơ s ,
địa ph ơng và c n ớc. Nhà n ớc t o điều kiện để công dân tham gia qu n lỦ nhà
n ớc và xư hội; công khai, minh b ch trong việc tiếp nhận, ph n hồi Ủ kiến, kiến
nghị c a công dân1.”. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà n ớc bằng dân ch trực
tiếp, bằng dân ch đ i diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua
các cơ quan khác c a Nhà n ớc. Công dân đ m

i tám tuổi tr lên có quyền bầu

cử và đ hai m ơi mốt tuổi tr lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân
dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định. Nhà n ớc b o đ m và phát huy
quyền làm ch c a Nhân dân; công nhận, tôn trọng, b o vệ và b o đ m quyền con
ng

i, quyền công dân; thực hiện m c tiêu dân giàu, n ớc m nh, dân ch , công

bằng, văn minh, mọi ng

i có cuộc sống ấm no, tự do, h nh phúc, có điều kiện phát

triển toàn diện.
b) Nhà n ớc cộng hòa Xư hội ch nghĩa việt Nam chịu sự lưnh đ o c a đ ng
cộng s n Việt Nam. Đ ng Cộng s n Việt Nam, là lực l ợng lưnh đ o Nhà n ớc và
xư hội. Đ ng đề ra ch tr ơng, đ

ng lối, chính sách lớn cho ho t động c a nhà

n ớc. Đ ng quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy nhà n ớc. Đ ng
lưnh đ o nhà n ớc thông qua các tổ chức và cá nhân đ ng viên đang công tác trong
các cơ quan nhà n ớc. Đ ng Cộng s n Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân,
ph c v Nhân dân, chịu sự giám sát c a Nhân dân, chịu trách nhiệm tr ớc Nhân dân
về những quyết định c a mình. Các tổ chức c a Đ ng và đ ng viên Đ ng Cộng s n
Việt Nam ho t động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

1

. Kho n 1, 2 Điều 28 Hiến pháp 2013
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c) Tập trung dân ch , là một nguyên tắc cơ b n đư đ ợc ghi nhận trong Hiến
pháp. Quốc hội, Chính ph ,Hội đồng nhân dân,Uy ban nhân dân và các cơ quan
quyền lực khác c a Nhà n ớc đều tổ chức và ho t động theo nguyên tắc tập trung
dân ch .
d) Nguyên tắc Pháp chế Xư hội ch nghĩa thể hiện
xư hội bằng Pháp luật; không ngừng tăng c

chố: Nhà n ớc qu n lỦ

ng và phát huy vai trò c a Pháp chế

Xư hội ch nghĩa trong ho t động qu n lỦ c a mình. Pháp luật ph i đ ợc thực hiện
nghiêm minh trong cuộc sống, từ các cơ quan nhà n ớc đến các tổ chức xư hội và
công dân.
1.1.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy c a nhà n ớc CHXHCN Việt Nam
Cơ cấu tổ chức bộ máy c a nhà n ớc Cộng hòa Xư hội ch nghĩa việt Nam
gồm 4 hệ thống các cơ quan:
a. Cơ quan quyền lực nhà n ớc: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp:
Quốc hội là cơ quan đ i biểu cao nhất c a Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà n ớc
cao nhất c a n ớc Cộng hoà xư hội ch nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền
lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng c a đất n ớc và giám sát
tối cao đối với ho t động c a Nhà n ớc. Nhiệm kỳ c a mỗi khoá Quốc hội là năm
năm. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà n ớc

địa ph ơng, đ i diện cho

Ủ chí, nguyện vọng và quyền làm ch c a Nhân dân, do Nhân dân địa ph ơng bầu
ra, chịu trách nhiệm tr ớc Nhân dân địa ph ơng và cơ quan nhà n ớc cấp trên. Hội
đồng nhân dân quyết định các vấn đề c a địa ph ơng do luật định; giám sát việc
tuân theo Hiến pháp và pháp luật

địa ph ơng và việc thực hiện nghị quyết c a Hội

đồng nhân dân.
b. Cơ quan hành chính và chấp hành: Chính ph , các Bộ, cơ quan ngang Bộ
và Uy ban nhân dân các cấp.
Chính ph là cơ quan hành chính nhà n ớc cao nhất c a n ớc Cộng hoà xư
hội ch nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành c a
Quốc hội. Chính ph chịu trách nhiệm tr ớc Quốc hội và báo cáo công tác tr ớc
Quốc hội,

y ban th

ng v Quốc hội, Ch tịch n ớc. Cơ cấu, số l ợng thành viên
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Chính ph do Quốc hội quyết định. Chính ph làm việc theo chế độ tập thể, quyết
định theo đa số.
Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành
c a Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà n ớc

địa ph ơng, chịu trách

nhiệm tr ớc Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà n ớc cấp trên. Uỷ ban
nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật

địa ph ơng; tổ chức thực

hiện nghị quyết c a Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm v do cơ quan nhà
n ớc cấp trên giao.
c. Các cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử c a n ớc Cộng hoà
xư hội ch nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền t pháp. Tòa án nhân dân gồm Tòa án
nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định. Tòa án nhân dân có nhiệm v b o
vệ công lỦ, b o vệ quyền con ng

i, quyền công dân, b o vệ chế độ xư hội ch

nghĩa, b o vệ lợi ích c a Nhà n ớc, quyền và lợi ích hợp pháp c a tổ chức, cá nhân.
d. Các cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố,
kiểm sát ho t động t pháp. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân
tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm v
b o vệ pháp luật, b o vệ quyền con ng

i, quyền công dân, b o vệ chế độ xư hội

ch nghĩa, b o vệ lợi ích c a Nhà n ớc, quyền và lợi ích hợp pháp c a tổ chức, cá
nhân, góp phần b o đ m pháp luật đ ợc chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất..
1.1.2.ăăQu nălỦăhƠnhăchínhănhƠăn

c

1.1.2.1. Khái niệm cơ b n
Quản lý là sự tác động có Ủ thức c a ch thể qu n lỦ lên đối t ợng qu n lỦ
nhằm chỉ huy, điều hành, h ớng dẫn các quá trình xư hội và hành vi c a cá nhân
h ớng đến m c đích ho t động chung và phù hợp với quy luật khách quan. Quản lý
nhà nước là sự chỉ huy , điều hành xư hội để thực thi quyền lực Nhà n ớc; là tổng
thể về thể chế, về tổ chức và cán bộ c a bộ máy nhà n ớc có trách nhiệm qu n lỦ
công việc hàng ngày c a nhà n ớc, do các cơ quan nhà n ớc (lập pháp, hành pháp
và t pháp) có t cách pháp nhân công pháp (công quyền) tiến hành bằng các văn
b n quy ph m pháp luật để thực hiện các chức năng, nhiệm v và quyền h n mà nhà
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n ớc đư giao cho trong việc tổ chức và điều chỉnh các quan hệ xư hội và hành vi
c a công dân.
Quản lý hành chính Nhà nước là sự tác động có tổ chức, là sự điều chỉnh
bằng quyền lực c a Nhà n ớc đối với các quá trình và hành vi ho t động c a công
dân do các cơ quan có t cách pháp nhân công pháp trong hệ thống hành pháp và
qu n lỦ hành chính nhà n ớc tiến hành bằng những nhiệm v c a Nhà n ớc, phát
triển các mối quan hệ xư hội, duy trì trật tự an ninh công, b o vệ quyền lợi công và
ph c v nhu cầu hàng ngày c a nhân dân. Nói cách khác đơn gi n hơn, quản lý
hành chính nhà nước là việc tổ chức thực thi quyền hành pháp để quản lý, điều
hành các lĩnh vực đời sống xụ hội bằng pháp luật và theo pháp luật.
1.1.2.2. Nội dung, hình thức, ph ơng pháp và đặc điểm qu n lỦ hành chính
nhà n ớc

Việt Nam

a. Nội dung qu n lỦ hành chính nhà n ớc

Việt Nam

Các cơ quan này thực hiện chức năng hành pháp trong hành động về các lĩnh
vực và các mặt công tác sau đây:
Một là: Qu n lỦ hành chính nhà n ớc về kinh tế, văn hóa, xư hội.
Hai là: Qu n lỦ hành chính nhà n ớc về an ninh, quốc phòng.
Ba là: Qu n lỦ hành chính nhà n ớc về ngo i giao.
Bốn là: Qu n lỦ hành chính nhà n ớc về ngân hàng, tài chính ngân sách nhà
n ớc, kế toán, kiểm toán, qu n lỦ tài s n công, thị tr

ng chứng khoán.

Năm là: Qu n lỦ hành chính nhà n ớc về khoa học, công nghệ, tài nguyên
thiên nhiên và môi tr

ng.

Sáu là: Qu n lỦ hành chính nhà n ớc về các nguồn nhân lực.
Bảy là: Qu n lỦ hành chính nhà n ớc về công tác tổ chức bộ máy hành chính
Nhà n ớc về quy chế, chế độ, chính sách về công v , công chức Nhà n ớc.
Tám là: Qu n lỦ hành chính nhà n ớc và phát triển công nghệ tin học trong
ho t động qu n lỦ hành chính.
b. Hình thức qu n lỦ hành chính nhà n ớc
Thông th

ng qu n lỦ hành chính nhà n ớc có ba hình thức sau:

- Ra văn bản quy phạm pháp luật hành chính.
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Các ch thể qu n lỦ hành chính nhà n ớc có thể ra quyết định bằng chữ viết,
bằng l i nói, bằng dấu hiệu, kỦ hiệu, trong đó bằng chữ viết là ch yếu, là đ m b o
tính pháp lỦ cao nhất.
Văn b n pháp quy ph m pháp luật hành chính là quyết định hành chính đ ợc
ghi bằng chữ viết, để cho các khách thể qu n lỦ căn cứ vào đó mà thực hiện và là
chứng cứ để các ch thể qu n lỦ kiểm tra các khách thể thực hiện có đầy đ và đúng
hay không và tùy theo đó mà truy cứu trách nhiệm, xử lỦ theo pháp luật.
- Hội nghị:
Hội nghị là hình thức để tập thể lưnh đ o ra quyết định.
Hội nghị để tập thể bàn b c một công việc có tính liên quan đến nhiều cơ
quan hoặc nhiều bộ phận trong một cơ quan, cần có sự kết hợp, giúp đỡ lẫn nhau.
Hội nghị còn dùng để truyền đ t thông tin, học tập, biểu thị thái độ, tuyên truyền,
gi i thích...
Hội nghị bàn công việc sẽ có nghị quyết hội nghị. Các nghị quyết hội nghị
đ ợc thể hiện bằng văn b n pháp quy mới có đầy đ tính pháp lỦ.
Hội nghị là hình thức cần thiết và quan trọng. Cần ph i tổ chức và ch trì hội
nghị theo ph ơng pháp khoa học để ít tốn th i gian mà hiệu qu cao.
- Ho t động thông tin điều hành bằng các ph ơng tiện kỹ thuật hiện đ i.
Theo hình thức này, máy móc có thể thay thế lao động chân tay và c lao
động trí óc cho công chức hành chính.
Hình thức này hiện nay đang phát triển m nh mẽ. Chẳng h n: sử d ng điên
tho i, ghi âm, ghi hình, vô tuyến truyền hình, fax, phôtôcopy, máy vi tính, máy điện
toán, internet....Nói chung là tin học hiện đ i đ ợc sử d ng vào công tác nghiệp v
điều hành qu n lỦ hành chính nhà n ớc.
Trong ba hình thức trên, hình thức ra văn b n pháp quy quy ph m pháp luật
hành chính nhà n ớc là hình thức ch yếu.
c. Ph ơng pháp qu n lỦ hành chính nhà n ớc
Qu n lỦ qu n lỦ hành chính nhà n ớc th
khác nhau:
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Việt Nam

ng sử d ng nhiều ph ơng pháp

Các phương pháp c a khoa học khác đ ợc cơ quan hành chính nhà n ớc sử
d ng trong công tác qu n lỦ c a mình th

ng là: kế ho ch hóa, thống kê, toán học,

tâm lỦ xư hội, sinh lí học.
Các phương pháp c a quản lý hành chính bao gồm: giáo d c Ủ thức, t
t

ng, đ o đức, tổ chức, kinh tế, hành chính mệnh lệnh.
Trong bốn ph ơng pháp nêu trên thì ph ơng pháp giáo d c t t

đức đ ợc thực hiện th

ng, đ o

ng xuyên, ph ơng pháp kinh tế là quan trọng và ph ơng

pháp hành chính mệnh lệnh là rất cần thiết nh ng không đ ợc l m d ng. Tất c các
ph ơng pháp nêu trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, th

ng đ ợc phối hợp sử

d ng để phát huy hiệu qu .
d. Đặc điểm qu n lỦ hành chính nhà n ớc
Qu n lỦ hành chính

Việt Nam

n ớc ta có những đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang quyền lực nhà
nước.
Quyền lực nhà n ớc trong qu n lỦ hành chính nhà n ớc tr ớc hết thể hiện
việc các ch thể có thẩm quyền thể hiện Ủ chí nhà n ớc thông qua ph ơng tiện nhất
định, trong đó ph ơng tiện cơ b n và đặc biệt quan trọng đ ợc sử d ng là văn b n
qu n lỦ hành chính nhà n ớc. Bằng việc ban hành văn b n, ch thể qu n lỦ hành
chính nhà n ớc thể hiện Ủ chí c a mình d ới d ng các ch tr ơng, chính sách pháp
luật nhằm định h ớng cho ho t động xây dựng và áp d ng pháp luật; d ới d ng quy
ph m pháp luật nhằm c thể hóa các quy ph m pháp luật c a cơ quan quyền lực nhà
n ớc và c a cấp trên thành những quy định chi tiết để có thể triển khai thực hiện
trong thực tiễn; d ới d ng các mệnh lệnh cá biệt nhằm áp d ng pháp luật vào thực
tiễn, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa v c a các bên tham gia quan hệ qu n lỦ;
d ới những d ng mệnh lệnh chỉ đ o cấp d ới trong ho t động,nhằm tổ chức thực
hiện pháp luật trong thực tiễn; d ới d ng những thông tin h ớng dẫn đối lập với cấp
d ới nhằm đ m b o sự thống nhất, có hệ thống c a bộ máy hành chính nhà n ớc.
Bên canh đó, quyền lực nhà n ớc còn thể hiện trong việc các ch thể có thẩm
quyền tiến hành những ho t động cần thiết để b o đ m thực hiện Ủ chí nhà n ớc,
nh các biện pháp về tổ chức, về kinh tế, tuyên truyền giáo d c, thuyết ph c c ỡng
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chế … Chính những biện pháp này là sự thể hiện tập trung và rõ nét c a sức m nh
nhà n ớc, một bộ phận t o nên quyền lực nhà n ớc , nh đó Ủ chí c a ch thể qu n
lỦ hành chính nhà n ớc đ ợc b o đ m thực hiện.
Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt ho t động qu n lỦ hành chính với
những ho t động qu n lỦ không mang tính quyền lực nhà n ớc, nhu qu n lỦ trong
nội bộ c a các đ ng phái chính trị, các tổ chức xư hội, doanh nghiệp… Trong các
ho t động qu n lỦ phi nhà n ớc, quyền lực cũng đ ợc sử d ng nh ng không ph i là
quyền lực nhà n ớc, chỉ tác động trong nội bộ tổ chức, nhằm đ t m c tiêu c a tổ
chức trong khuôn khổ pháp luật; các ch thể qu n lỦ cũng thể hiện Ủ chí và sử d ng
sức m nh c a mình để b o đ m thực hiện Ủ chí đó, tuy nhiên họ chỉ nhân danh cá
nhân hay tổ chức mình mà không nhân danh nhà n ớc.
Thứ hai, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động được tiến hành bởi
những ch thể có quyền năng hành pháp.
Cách hiểu phổ biến hiện nay thì nhà n ớc có ba quyền năng: lập pháp, hành
pháp và t pháp.Trong đó, quyền năng hành pháp tr ớc hết và ch yếu thuộc về các
cơ quan hành chính nhà n ớc, tuy nhiên trong rất nhiều ho t động khác nh : việc ổn
định tổ chức nội bộ c a các cơ quan nhà n ớc, ho t động qu n lỦ đ ợc tiến hành
b i các bộ…Trong những tr

ng hợp này quyền năng hành pháp cũng thể hiện rõ

nét và nếu xét về b n chất thì t ơng đồng với ho t động hành pháp c a các cơ quan
hành chính nhà n ớc. Do dó, có thể kết luận ch thể qu n lỦ hành chính nhà n ớc là
các ch thể mang quyền lực nhà n ớc trong lĩnh vực hành pháp, bao gồm: cơ quan
hành chính nhà n ớc và công chức c a những cơ quan này; th tr

ng c a các cơ

quan nhà n ớc; các công chức nhà n ớc, cá nhân hoặc tổ chức xư hội đ ợc nhà
n ớc y quyền qu n lỦ hành chính đối với một số lo i việc nhất định. Và nh vậy,
qu n lỦ hành chính nhà n ớc có đối t ợng tác động là các quan hệ xư hội phát sinh
trên mọi lĩnh vực c a đ i sống xư hội, từ quan trọng tới ít quan trọng, từ phổ biến
tới cá biệt, phát sinh trong đ i sống dân c , đ i sống pháp luật và trong nội bộ c a
các cơ quan nhà n ớc. Trong khi đó ho t động lập pháp, t pháp chỉ phát sinh trong
ph m vi t ơng đối hẹp, có đối t ợng tác động là những quan hệ xư hội quan trọng.
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Thứ ba, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có tính thống nhất, được
tổ chức chặt chẽ.
Để b o đ m tính pháp chế trong ho t động hành pháp, bộ máy các cơ quan
hành pháp đ ợc tổ chức thành một khối thống nhất từ Trung ơng tới địa ph ơng,
đứng đầu là Chính ph , nh đó các ho t động c a bộ máy đ ợc chỉ đ o, điều hành
thống nhất, b o đ m lợi ích chung c a c n ớc, b o đ m sự liên kết, phối hợp nhịp
nhàng giữa các địa ph ơng t o ra sức m nh tổng hợp c a c , tránh đ ợc sự c c bộ
phân hóa giữa các địa ph ơng hay vùng miền khác nhau. Tuy nhiên. do mỗi địa
ph ơng đều có những nét đặc thù riêng về điều kiện kinh tế - xư hội, nên để có thể
phát huy tối đa những yếu tố c a từng địa ph ơng, t o sự năng động sáng t o trong
qu n lỦ điều hành, bộ máy hành chính còn đ ợc tổ chức theo h ớng phân cáp, trao
quyền tự quyết, t o sự ch động sáng t o cho chính quyền địa ph ơng.
Để cùng lúc đ t đ ợc hai m c đích này, nguyên tắc “ hai chiều lệ thuộc”
đ ợc sử d ng nh một gi i pháp hữu hiệu trong việc tổ chức bộ máy hành chính
nhà n ớc. Theo đó, ngo i trừ Chính ph là cơ quan đứng đầu bộ máy hành chính
nhà thì mỗi cơ quan khác trong bộ máy này đều lệ thuộc vào hai cơ quan: một cơ
quan theo chiều dọc để đ m b o sự thống nhất c a bộ máy; một cơ quan theo chiều
ngang để đ m b o sự ch động c a mỗi cấp qu n lỦ. Vấn đề căn b n đ ợc đặt ra
trong việc tổ chức bộ máy hành chính nhà n ớc là xác định hợp lỦ thẩm quyền c a
mỗi cấp qu n lỦ, vừa tránh đ ợc sự chồng chéo chức năng, vừa không bỏ lọt những
lĩnh vực cần qu n lỦ;vừa b o đ m sự điều hành xuyên suốt, thống nhất trong bộ
máy, vừa t o ra đ ợc sự ch động, sáng t o c a mỗi cấp qu n lỦ, có nh vậy mới
vừa b o đ m thống nhất lợi ích chung c a nhà n ớc, vừa đ m b o lợi ích c a từng
địa ph ơng.
Thứ tư, hoạt động quản lý hành chính nhà nước có tính chấp hành và điều
hành.
Tính chấp hành và điều hành c a ho t động qu n lỦ nhà n ớc thể hiện trong
việc những ho t động này đ ợc tiến hành trên cơ s pháp luật và nhằm m c đích
thực hiện pháp luật, cho dù đó là ho t động ch động sáng t o c a ch thể qu n lỦ
thì cũng không đ ợc v ợt quá khuôn khổ pháp luật, điều hành cấp d ới, trực tiếp áp
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d ng pháp luật hoặc tổ chức những ho t động thực tiễn…, trên cơ s quy định pháp
luật nhằm hiện thực hóa pháp luật.
Tính điều hành c a ho t động qu n lỦ hành chính nhà n ớc thể hiện trong
việc ch thể có thẩm quyền tổ chức thực hiện pháp luật trong đ i sống xư hội.
Trong quá trình đó, các ch thể này, không chỉ tự mình thực hiện pháp luật mà quan
trọng hơn c chúng đ m nhận chức năng chi đ o nhằm vận hành ho t động c a các
cơ quan, đơn vị trực thuộc theo một quy trình thống nhất; tổ chức để mọi đối t ợng
có liên quan thực hiện pháp luật nhằm hiện thực hóa các quyền và nghĩa v c a các
bên trong quan hệ qu n lỦ.
Nh vậy, trong mỗi ho t động qu n lỦ hành chính nhà n ớc, tính chấp hành
và tính điều hành luôn đan xen, song song tồn t i, t o nên sự đặc thù c a ho t động
qu n lỦ hành chính nhà n ớc, nh đó có thể phân biệt với ho t động lập pháp và t
pháp: trong lập pháp, chấp hành là để xây dựng pháp luật làm cho pháp luật ngày
càng hoàn thiện hơn; trong t pháp, chấp hành là để b o vệ pháp luật tránh khỏi sự
xâm h i; còn trong qu n lỦ hành chính, chấp hành là để tổ chức thực hiện pháp luật
trong đ i sống xư hội.
Thứ năm, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính liên t c.
Khác với ho t động lập pháp và t pháp, qu n lỦ hành chính nhà n ớc luôn
cần có tính liên t c, kịp th i và linh ho t để đáp ứng sự vận động không ngừng c a
đ i sống xư hội. Chính điểm đặc thù này đ ợc coi là một cơ s quan trọng trong
việc xác lập quy định về tổ chức và ho t động, quy chế công chức, công v c a bộ
máy hành chính nhà n ớc; t o ra bộ máy hành chính gọn nhẹ, có sự linh ho t trong
tổ chức, có đội ngũ công chức năng động sáng t o, quyết đoán và chịu sự ràng buộc
trách nhiệm đối với ho t động c a mình.
Tóm lại Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động c a Nhà
nước được thực hiện trước hết và ch yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có
nội dung là bảo đảm sự chấp hành pháp luật, pháp lệnh, nghị quyết c a các cơ
quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường
xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa – xụ hội và hành chính – chính trị. Nói
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cách khác, quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động chấp hành – điều hành
c a nhà nước.
1.1.3.ăăQu nălỦăhƠnhăchínhănhƠăn

căv ăgiáoăd căvƠăđƠoăt o

1.1.3.1. Các khái niệm
Quản lý hành chính nhà nước về giáo d c và đào tạo là sự tác động có tổ
chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà n ớc đối với các ho t động giáo d c và đào
t o, do các cơ quan qu n lỦ giáo d c c a nhà n ớc từ trung ơng đến cơ s tiến
hành để thực hiện chức năng, nhiệm v do nhà n ớc y quyền nhằm phát triển sự
nghiệp giáo d c và đào t o, duy trì trật tự, kỉ c ơng, thỏa mưn nhu cầu giáo d c và
đào t o c a nhân dân, thực hiện m c tiêu giáo d c và đào t o c a nhà n ớc.
Cơ cấu tổ chức quản lý là tập hợp các bộ phận (Đơn vị hay Cá nhân) có mối
quan hệ ph thuộc lẫn nhau, đ ợc chuyên môn hóa, có chức năng , nhiệm v và
quyền h n nhất định, đ ợc bố trí theo những cấp khác nhau nhằm thực hiện chức
năng qu n lỦ và m c tiêu chung đư đ ợc xác nhận.
1.1.3.2. Nội dung ch yếu qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c và đào t o

n ớc ta

Qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c và đào t o bao gồm 4 nội dung ch yếu sau:
Một là: Ho ch định chính sách cho giáo d c và đào t o. Lập pháp và lập quy
cho các ho t động giáo d c và đào t o. Thực hiện quyền hành pháp trong qu n lỦ
giáo d c và đào t o.
Hai là: Tổ chức bộ máy qu n lỦ giáo d c và đào t o.
Ba là: Huy động và qu n lỦ các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo d c
và đào t o.
Bốn là: Thanh tra, kiểm tra nhằm thiết lập trật tự kỷ c ơng pháp luật trong
ho t động giáo d c và đào t o, đẩy sự nghiệp giáo d c và đào t o phát triển.
Tuy nhiên, nội dung quản lý nhà nước2 về giáo d c và đào tạo với các cơ
quan có chức năng quyền hạn khác nhau và ở các cấp độ khác nhau sẽ có nội dung
c thể không giống nhau.

2

. Xem nội dung chi tiết t i Điều 99 Luật giáo d c hiện hành.
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+ Đối với Bộ Giáo d c và Đào t o cơ quan thay mặt Chính ph thực hiện
quyền qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c, theo khuyến cáo c a Hội đồng Giáo d c Quốc
gia tập trung làm tốt những nội dung sau:
Một là: Xây dựng chiến l ợc và kế ho ch phát triển ngành giáo d c và đào
t o.
Hai là: Xây dựng cơ chế chính sách và quy chế qu n lỦ nội dung và chất
l ợng giáo d c và đào t o.
Ba là: Tổ chức thanh tra, kiểm tra và thẩm định trong giáo d c và đào t o.
+ Đối với cấp địa ph ơng (tỉnh, huyện, cơ quan chuyên môn là s , phòng
giáo d c và đào t o) cần tập trung làm tốt những nội dung ch yếu sau:
Một là: Xây dựng quy ho ch, kế ho ch và chỉ đ o thực hiện phát triển giáo
d c

địa ph ơng .
Hai là: Qu n lỦ chuyên môn, nghiệp v các tr

qu n lỦ nhà n ớc về các ho t động giáo d c

ng theo sự phân cấp và

địa ph ơng.

Ba là: Thực hiện kiểm tra, thanh tra giáo d c
+ Đối với cơ s giáo d c và đào t o (Tr

địa ph ơng.

ng và các lo i hình khác) tập trung

làm tốt những nội dung ch yếu sau:
Một là: Tổ chức thực hiện ch tr ơng, chính sách giáo d c thông qua việc
thực hiện m c tiêu, nội dung giáo d c và b o đ m các quy chế chuyên môn...
Hai là: Qu n lỦ đội ngũ s ph m, cơ s vật chất, tài chính... theo các quy
định chung, thực hiện kiểm tra nội bộ b o đ m trật tự an ninh trong nhà tr
Ba là: Điều hành các ho t động c a nhà tr

ng.

ng theo Điều lệ nhà tr

ng đư

đ ợc ban hành và giám sát sự tuân th điều lệ đó.
1.1.3.3-Tổ chức bộ máy qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c và đào t o

n ớc ta

Hệ thống tổ chức bộ máy c a cơ quan qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c và đào
t o đ ợc tổ chức theo Luật Giáo d c có thiết chế nh sau:
+ Chính ph thống nhất qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c và đào t o. Chính ph
trình Quốc hội tr ớc khi quyết định những ch tr ơng lớn có nh h

ng đến quyền

và nghĩa v học tập cu công dân trong ph m vi c n ớc, những ch tr ơng về c i
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cách nội dung ch ơng trình c a c một bậc học, cấp học; hàng năm báo cáo Quốc
hội về ho t động giáo d c và việc thực hiện ngân sách giáo d c và đào t o.
+ Bộ Giáo d c và Đào tạo chịu trách nhiệm tr ớc Chính ph thực hiện qu n
lỦ nhà n ớc về giáo d c. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph có
trách nhiệm qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c theo quy định c a Chính ph . Chính ph
quy định c thể trách nhiệm c a các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
ph trong việc phối hợp với Bộ Giáo d c và Đào t o để thực hiện việc thống nhất
qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c và đào t o.
+

y ban Nhân dân các cấp thực hiện qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c

địa

ph ơng theo quy định c a Chính ph . Cấp tỉnh có Sở giáo d c và đào tạo. Giám
đốc S Giáo d c và Đào t o chịu trách nhiệm tr ớc

y ban nhân dân thực hiện

qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c mầm non, giáo d c phổ thông, giáo d c nghề nghiệp.
Đối với tr

ng Cao đẳng, một số S Giáo d c và Đào t o đ ợc y nhiệm qu n lỦ

một vài mặt c a quá trình đào t o hoặc qu n lỦ c năm mặt: Chuyên môn, nhân sự,
bộ máy, tài chính, cơ s vật chất s ph m. Cấp huyện, quận có Phòng giáo d c.
Tr

ng phòng giáo d c chịu trách nhiệm tr ớc

y ban nhân dân huyện thực hiện

qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c trong ph m vi huyện, quận, thị xư. Phòng giáo d c
cấp huyện qu n lỦ các tr
trung tâm giáo d c th

ng mầm non, tr

ng tiểu học, tr

ng trung học cơ s và

ng xuyên.

1.2.ă Côngă v ,ă côngă ch c,ă viênă ch c.ă Nghĩaă v ăvƠă quy nă l iă c aă cánă b ,ă
côngăch c,ăviênăch c.ăQu nălỦăcánăb ,ăcôngăch c,ăviênăch c.ăKhenăth

ngăvƠă

xửălỦăviăph m
1.2.1.ăCôngăv ,ăcôngăch c,ăviênăch c
1.2.1.1. Công v
Công v là một lo i lao động mang tính quyền lực và pháp lỦ đ ợc thực thi
b i đội ngũ công chức thực hiện các chức năng c a Nhà n ớc trong quá trình qu n
lỦ mọi mặt c a đ i sống xư hội. Công v gồm các yếu tố cơ b n: Đội ngũ cán bộ,
công chức; Thể chế c a nền công v gồm Pháp luật, chính sách, chế độ quy định
quyền, nghĩa v và ho t động đối với công chức; Hệ thống tổ chức qu n lỦ và ho t
động công v ; Công s , tổ chức bộ máy làm việc.
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Nội dung c a công v là toàn bộ các ho t động c a các cơ quan Nhà n ớc
thực hiện ba nhiệm v cơ b n: Qu n lỦ nhà n ớc trên tất c các lĩnh vực KT-VHXH nhằm đáp ứng các nhu cầu c a xư hội; Thi hành Pháp luật, đ a pháp luật vào
đ i sống, b o đ m kỷ c ơng xư hội, thực hiện các quyền và nghĩa v , lợi ích hợp
pháp c a công dân theo luật định; Qu n lỦ tài s n công và ngân sách nhà n ớc, xây
dựng nền tài chính nhà n ớc vững m nh và hiệu qu cao.
Ho t động công v có bốn đặc thù riêng: Đ ợc đ m b o bằng quyền lực nhà
n ớc & sử d ng quyền lực đó thực hiện nhiệm v qu n lỦ nhà n ớc; Là ho t động
có tổ chức tuân th những quy chế bắt buộc, theo trật tự có tính chất thứ bậc chặt
chẽ, chính quy và liên t c; Công chức là ng

i đ i diện cho Nhà n ớc, có quyền và

nghĩa v do pháp luật quy định; Công dân và các tổ chức kinh tế-xư hội đ ợc làm
những gì mà luật pháp cho phép.
Ho t động công v tuân theo bốn nguyên tắc là: Công v thể hiện Ủ chí và
lợi ích c a Nhà n ớc cũng nh Nhân dân, ph c v nhân dân vô điều kiện. Cán bộ
công chức là công bộc c a dân, vì nhân dân mà ph c v ; Công v đ ợc thực hiện
theo nguyên tắc tập trung dân ch . Nhà n ớc thực hiện sự qu n lỦ thống nhất từ
trung ơng đến địa ph ơng, nh ng có sự tham kh o Ủ kiến rộng rưi và có sự phân
cấp hợp lỦ; Công v đ ợc hình thành và phát triển theo kế ho ch. Trên cơ s yêu
cầu đ m b o thực hiện đ ợc sự qu n lỦ nhà n ớc trên các lĩnh vực và các địa
ph ơng mà phát triển nền công v t ơng xứng với sự phát triển c a đất n ớc; Việc
thực thi công v ph i đ m b o tính pháp chế. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm v ,
thẩm quyền và tuân th đúng Pháp luật.
Ho t đông công v đ ợc tiến hành

các công s . Công s là tr s làm việc

c a cơ quan, là nơi công chức thực thi nhiệm v theo chức năng và thẩm quyền do
Pháp luật quy định. Đối t ợng c a ho t động công v là các tổ chức, các công dân
và ng

i n ớc ngoài. Ho t động công v ph i đ m b o tính thống nhất-công khai-

đúng pháp luật-đúng thẩm quyền-chịu trách nhiệm cá nhân. Ho t động công v bao
gồm: tổ chức công s (công s hành chính và công s ph c v )-trách nhiệm c a
công chức khi thi hành công v - quan hệ công v trong công s và giữa các công
s .
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1.2.1.2. Cán bộ, công chức, viên chức
Theo Luật Cán bộ Công chức đư đ ợc Quốc hội khóa XII thông qua năm
2008, có hiệu lực từ 01/01/2010 thì: “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử,
phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức v , chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan c a
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xụ hội ở trung ương, ở tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế 3 và
hưởng lương từ ngân sách nhà nước”, “Cán bộ xụ, phường, thị trấn (sau đây gọi
chung là cấp xụ) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức v theo nhiệm kỳ
trong Thường trực Hội đồng nhân dân,

y ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng

y, người đứng đầu tổ chức chính trị - xụ hội; công chức cấp xụ là công dân Việt
Nam được tuyển d ng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp v thuộc

y ban

nhân dân cấp xụ, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”, còn
“Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển d ng, bổ nhiệm vào ngạch, chức v ,
chức danh trong cơ quan c a Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính
trị - xụ hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân
đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc
phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ
sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lụnh đạo, quản lý c a đơn vị sự nghiệp công
lập c a Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xụ hội (sau đây gọi
chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách
nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lụnh đạo, quản lý c a đơn vị sự nghiệp
công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương c a đơn vị sự nghiệp công lập theo
quy định c a pháp luật”.
Luật viên chức đ ợc Quốc hội n ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam
khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành
từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, quy định: “Viên chức4 là công dân Việt Nam được
tuyển d ng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ
3

. Biên chế là số ng i làm việc trong đơn vị sự nghiệp c a Nhà n ớc, do đơn vị quyết định hoặc đ ợc cấp có
thẩm quyền phê duyệt theo h ớng dẫn c a Nhà n ớc.
4
. Quy định t i Điều 2 Luật Viên chức.
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hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương c a đơn vị sự nghiệp công lập theo
quy định c a pháp luật”.
1.2.2. Nghĩaăv ăvƠăquy năl iăc aăcánăb ,ăcôngăch c,ăviênăch c
1.2.2.1. Nghĩa v và quyền lợi c a cán bộ, công chức
Nghĩa v c a cán bộ, công chức được qui định tại các điều 8, 9, 10 c a Luật
cán bộ, công chức.
- Nghĩa v c a cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân bao
gồm: Trung thành với Đ ng Cộng s n Việt Nam, Nhà n ớc Cộng hòa xư hội ch
nghĩa Việt Nam; b o vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; Tôn trọng nhân dân,
tận t y ph c v nhân dân; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe Ủ kiến và chịu
sự giám sát c a nhân dân; Chấp hành nghiêm chỉnh đ

ng lối, ch tr ơng, chính

sách c a Đ ng và pháp luật c a Nhà n ớc.
- Nghĩa v c a cán bộ, công chức trong thi hành công v bao gồm: Thực
hiện đúng, đầy đ và chịu trách nhiệm về kết qu thực hiện nhiệm v , quyền h n
đ ợc giao; Có Ủ thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế c a
cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo ng

i có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi

ph m pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; b o vệ bí mật nhà n ớc; Ch động
và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công v ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ
chức, đơn vị; B o vệ, qu n lỦ và sử d ng hiệu qu , tiết kiệm tài s n nhà n ớc đ ợc
giao; Chấp hành quyết định c a cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là
trái pháp luật thì ph i kịp th i báo cáo bằng văn b n với ng
hợp ng

i ra quyết định; tr

ng

i ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì ph i có văn b n và ng

i

thi hành ph i chấp hành nh ng không chịu trách nhiệm về hậu qu c a việc thi
hành, đồng th i báo cáo cấp trên trực tiếp c a ng

i ra quyết định. Ng

i ra quyết

định ph i chịu trách nhiệm tr ớc pháp luật về quyết định c a mình; Các nghĩa v
khác theo quy định c a pháp luật.
- Nếu là cán bộ, công chức đứng đầu còn có nghĩa v : Chỉ đ o tổ chức thực
hiện nhiệm v đ ợc giao và chịu trách nhiệm về kết qu ho t động c a cơ quan, tổ
chức, đơn vị; Kiểm tra, đôn đốc, h ớng dẫn việc thi hành công v c a cán bộ, công
chức; Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực
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hành tiết kiệm, chống lưng phí và chịu trách nhiệm về việc để x y ra quan liêu, tham
nhũng, lưng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tổ chức thực hiện các quy định c a
pháp luật về dân ch cơ s , văn hóa công s trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lỦ
kịp th i, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền qu n lỦ có hành vi vi ph m
kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho
công dân; Gi i quyết kịp th i, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền gi i quyết khiếu n i, tố cáo và kiến nghị c a cá nhân, tổ chức;
Các nghĩa v khác theo quy định c a pháp luật.
Ngoài ra, Luật cán bộ, công chức qui định những việc cán bộ, công chức
không được làm tại các điều từ 18 đến 20 bao gồm những nội dung cơ bản sau:
- Những việc cán bộ, công chức không đ ợc làm liên quan đến đ o đức công
v (Đ18): Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm v đ ợc giao; gây bè phái, mất
đoàn kết; tự Ủ bỏ việc hoặc tham gia đình công; Sử d ng tài s n c a Nhà n ớc và
c a nhân dân trái pháp luật; Lợi d ng, l m d ng nhiệm v , quyền h n; sử d ng
thông tin liên quan đến công v để v lợi; Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành
phần xư hội, tín ng ỡng, tôn giáo d ới mọi hình thức;
- Những việc cán bộ, công chức không đ ợc làm liên quan đến bí mật nhà
n ớc (Đ19): Cán bộ, công chức không đ ợc tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật
nhà n ớc d ới mọi hình thức; Cán bộ, công chức làm việc

ngành, nghề có liên

quan đến bí mật nhà n ớc thì trong th i h n ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết
định nghỉ h u, thôi việc, không đ ợc làm công việc có liên quan đến ngành, nghề
mà tr ớc đây mình đư đ m nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong n ớc, tổ chức, cá nhân
n ớc ngoài hoặc liên doanh với n ớc ngoài; Chính ph quy định c thể danh m c
ngành, nghề, công việc, th i h n mà cán bộ, công chức không đ ợc làm và chính
sách đối với những ng

i ph i áp d ng quy định t i Điều này.

- Những việc khác cán bộ, công chức không đ ợc làm (Đ20): Ngoài những
việc không đ ợc làm quy định t i Điều 18 và Điều 19

trên, cán bộ, công chức còn

không đ ợc làm những việc liên quan đến s n xuất, kinh doanh, công tác nhân sự
quy định t i Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lưng
phí và những việc khác theo quy định c a pháp luật và c a cơ quan có thẩm quyền.
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Quyền lợi c a cán bộ, công chức được qui định tại các điều 11, 12, 13, 14
c a Luật cán bộ, công chức, bao gồm;
- Quyền đ ợc b o đ m các điều kiện thi hành công v : Đ ợc giao quyền
t ơng xứng với nhiệm v ; Đ ợc b o đ m trang thiết bị và các điều kiện làm việc
khác theo quy định c a pháp luật; Đ ợc cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm v ,
quyền h n đ ợc giao; Đ ợc đào t o, bồi d ỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên
môn, nghiệp v ; Đ ợc pháp luật b o vệ khi thi hành công v .
- Quyền về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền l ơng: Đ ợc Nhà
n ớc b o đ m tiền l ơng t ơng xứng với nhiệm v , quyền h n đ ợc giao, phù hợp
với điều kiện kinh tế - xư hội c a đất n ớc. Cán bộ, công chức làm việc

miền núi,

biên giới, h i đ o, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh
tế - xư hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi tr
nguy hiểm đ ợc h
Đ ợc h

ng độc h i,

ng ph cấp và chính sách u đưi theo quy định c a pháp luật;

ng tiền làm thêm gi , tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo

quy định c a pháp luật.
- Quyền về nghỉ ngơi: Cán bộ, công chức đ ợc nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ
để gi i quyết việc riêng theo quy định c a pháp luật về lao động. Tr

ng hợp do

yêu cầu nhiệm v , cán bộ, công chức không sử d ng hoặc sử d ng không hết số
ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền l ơng còn đ ợc thanh toán thêm một kho n tiền
bằng tiền l ơng cho những ngày không nghỉ.
- Quyền khác c a cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức đ ợc b o đ m
quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các ho t động kinh tế, xư hội; đ ợc
h

ng chính sách u đưi về nhà , ph ơng tiện đi l i, chế độ b o hiểm xư hội, b o

hiểm y tế theo quy định c a pháp luật; nếu bị th ơng hoặc hy sinh trong khi thi
hành công v thì đ ợc xem xét h

ng chế độ, chính sách nh th ơng binh hoặc

đ ợc xem xét để công nhận là liệt sĩ và các quyền khác theo quy định c a pháp luật.
1.2.2.2. Nghĩa v và quyền lợi c a viên chức
Nghĩa v c a viên chức chức được qui định tại các điều 16, 17, 18 c a Luật
viên chức
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- Nghĩa v chung c a viên chức (Đ16), bao gồm: Chấp hành đ

ng lối, ch

tr ơng, chính sách c a Đ ng Cộng s n Việt Nam và pháp luật c a Nhà n ớc; Có
nếp sống lành m nh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô t ; Có Ủ thức tổ
chức kỷ luật và trách nhiệm trong ho t động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy
định, nội quy, quy chế làm việc c a đơn vị sự nghiệp công lập; B o vệ bí mật nhà
n ớc; giữ gìn và b o vệ c a công, sử d ng hiệu qu , tiết kiệm tài s n đ ợc giao; Tu
d ỡng, rèn luyện đ o đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử c a viên chức.
- Nghĩa v c a viên chức trong hoạt động nghề nghiệp (Đ17), bao gồm: Thực
hiện công việc hoặc nhiệm v đ ợc giao b o đ m yêu cầu về th i gian và chất
l ợng; Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm v ;
Chấp hành sự phân công công tác c a ng

i có thẩm quyền; Th

ng xuyên học tập

nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp v ; Chịu trách nhiệm về việc thực
hiện ho t động nghề nghiệp; Thực hiện các nghĩa v khác theo quy định c a pháp
luật; Khi ph c v nhân dân, viên chức ph i: a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân
dân; b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; c) Không hách dịch, cửa quyền,
gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân; d) Chấp hành các quy định về đ o đức
nghề nghiệp;
- Nghĩa v c a viên chức quản lý: Đối với viên chức qu n lỦ ngoài việc thực
hiện các nghĩa v

trên còn có nghĩa v sau (Đ18): Chỉ đ o và tổ chức thực hiện các

nhiệm v c a đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền đ ợc giao; Thực hiện dân
ch , giữ gìn sự đoàn kết, đ o đức nghề nghiệp trong đơn vị đ ợc giao qu n lỦ, ph
trách; Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện ho t động
nghề nghiệp c a viên chức thuộc quyền qu n lỦ, ph trách; Xây dựng và phát triển
nguồn nhân lực; qu n lỦ, sử d ng có hiệu qu cơ s vật chất, tài chính trong đơn vị
đ ợc giao qu n lỦ, ph trách; Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham
nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lưng phí trong đơn vị đ ợc giao qu n lỦ, ph
trách.
Ngoài ra, Luật viên chức qui định những việc viên chức không được làm tại
điều 19 bao gồm 6 nội dung cơ bản, đó là: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công
việc hoặc nhiệm v đ ợc giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự Ủ bỏ việc; tham gia
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đình công; Sử d ng tài s n c a cơ quan, tổ chức, đơn vị và c a nhân dân trái với
quy định c a pháp luật; Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xư hội, tín
ng ỡng, tôn giáo d ới mọi hình thức; Lợi d ng ho t động nghề nghiệp để tuyên
truyền chống l i ch tr ơng, đ

ng lối, chính sách c a Đ ng, pháp luật c a Nhà

n ớc hoặc gây ph ơng h i đối với thuần phong, mỹ t c, đ i sống văn hóa, tinh thần
c a nhân dân và xư hội; Xúc ph m danh dự, nhân phẩm, uy tín c a ng

i khác trong

khi thực hiện ho t động nghề nghiệp; Những việc khác viên chức không đ ợc làm
theo quy định c a Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống
lưng phí và các quy định khác c a pháp luật có liên quan.
Quyền lợi c a viên chức được qui định tại các điều 11, 12, 13, 14, 15 c a
Luật viên chức, bao gồm:
- Quyền c a viên chức về hoạt động nghề nghiệp: Đ ợc pháp luật b o vệ
trong ho t động nghề nghiệp; Đ ợc đào t o, bồi d ỡng nâng cao trình độ chính trị,
chuyên môn, nghiệp v ; Đ ợc b o đ m trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc;
Đ ợc cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm v đ ợc giao; Đ ợc
quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm v đ ợc
giao; Đ ợc quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm v trái với quy định c a
pháp luật; Đ ợc h

ng các quyền khác về ho t động nghề nghiệp theo quy định c a

pháp luật.
- Quyền c a viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền l ơng,
bao gồm: Đ ợc tr l ơng t ơng xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp,
chức v qu n lỦ và kết qu thực hiện công việc hoặc nhiệm v đ ợc giao; đ ợc
h

ng ph cấp và chính sách u đưi trong tr

ng hợp làm việc

miền núi, biên

giới, h i đ o, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xư hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành, nghề có môi tr
nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù; Đ ợc h

ng độc h i,

ng tiền làm thêm gi , tiền làm

đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định c a pháp luật và quy chế c a đơn vị
sự nghiệp công lập; Đ ợc h

ng tiền th

ng, đ ợc xét nâng l ơng theo quy định

c a pháp luật và quy chế c a đơn vị sự nghiệp công lập.
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- Quyền c a viên chức về nghỉ ngơi: Đ ợc nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc
riêng theo quy định c a pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức
không sử d ng hoặc sử d ng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì đ ợc thanh toán
một kho n tiền cho những ngày không nghỉ; Viên chức làm việc
giới, h i đ o, vùng sâu, vùng xa hoặc tr

miền núi, biên

ng hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu,

đ ợc gộp số ngày nghỉ phép c a 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ
phép c a 03 năm để nghỉ một lần thì ph i đ ợc sự đồng Ủ c a ng

i đứng đầu đơn

vị sự nghiệp công lập; Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức đ ợc nghỉ việc
và h
tr

ng l ơng theo quy định c a pháp luật; Đ ợc nghỉ không h

ng hợp có lỦ do chính đáng và đ ợc sự đồng Ủ c a ng

ng l ơng trong

i đứng đầu đơn vị sự

nghiệp công lập.
- Quyền c a viên chức về ho t động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian
quy định: Đ ợc ho t động nghề nghiệp ngoài th i gian làm việc quy định trong hợp
đồng làm việc, trừ tr

ng hợp pháp luật có quy định khác; Đ ợc kỦ hợp đồng v ,

việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nh ng ph i hoàn
thành nhiệm v đ ợc giao và có sự đồng Ủ c a ng

i đứng đầu đơn vị sự nghiệp

công lập; Đ ợc góp vốn nh ng không tham gia qu n lỦ, điều hành công ty trách
nhiệm hữu h n, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xư, bệnh viện t , tr
học t và tổ chức nghiên cứu khoa học t , trừ tr

ng

ng hợp pháp luật chuyên ngành

có quy định khác.
- Ngoài ra, viên chức còn có các quyền khác, đó là: Đ ợc khen th
vinh; đ ợc tham gia ho t động kinh tế - xư hội; đ ợc h

ng chính sách u đưi về

nhà ; đ ợc t o điều kiện học tập, ho t động nghề nghiệp
ngoài theo quy định c a pháp luật. Tr

ng, tôn

trong n ớc và n ớc

ng hợp bị th ơng hoặc chết do thực hiện

công việc hoặc nhiệm v đ ợc giao thì đ ợc xét h

ng chính sách nh th ơng binh

hoặc đ ợc xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định c a pháp luật.
1.2.3.ăQu nălỦăcánăb ,ăcôngăch c,ăviênăch c
Nội dung quản lý cán bộ, công chức được qui định tại điều 65 c a Luật cán
bộ, công chức
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Nội dung qu n lỦ cán bộ, công chức bao gồm: a) Ban hành và tổ chức thực
hiện văn b n quy ph m pháp luật về cán bộ, công chức; b) Xây dựng kế ho ch, quy
ho ch cán bộ, công chức; c) Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ; d) Quy định
ng ch, chức danh, mư số công chức; mô t , quy định vị trí việc làm và cơ cấu công
chức để xác định số l ợng biên chế; đ) Các công tác khác liên quan đến qu n lỦ cán
bộ, công chức quy định t i Luật cán bộ, công chức.
Cơ quan có thẩm quyền c a Đ ng Cộng s n Việt Nam, Uỷ ban th
Quốc hội, Chính ph

5

ng v

quy định c thể nội dung qu n lỦ cán bộ, công chức. Ngoài ra

Luật cán bộ, công chức còn quy định thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công
chức (Đ66), và thực hiện qu n lỦ cán bộ, công chức (Đ67).
Nội dung quản lý viên chức được qui định tại điều 47, 48, 49 và 50 c a Luật
viên chức bao gồm:
Chính ph

6

thống nhất quản lý nhà nước về viên chức (Đ47). Bộ Nội v chịu

trách nhiệm tr ớc Chính ph thực hiện việc qu n lỦ nhà n ớc về viên chức và có
các nhiệm v , quyền h n sau: a) Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình
cơ quan có thẩm quyền ban hành văn b n quy ph m pháp luật về viên chức; b) Ch
trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ lập quy ho ch, kế ho ch xây dựng, phát
triển đội ngũ viên chức trình cấp có thẩm quyền quyết định; c) Ch trì phối hợp với
các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc ban hành hệ thống danh m c, tiêu chuẩn và mư
số chức danh nghề nghiệp; d) Qu n lỦ công tác thống kê về viên chức; h ớng dẫn
việc lập, qu n lỦ hồ sơ viên chức; phát triển và vận hành cơ s dữ liệu quốc gia về
viên chức; đ) Thanh tra, kiểm tra việc qu n lỦ nhà n ớc về viên chức; e) Hàng năm,
báo cáo Chính ph về đội ngũ viên chức. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong ph m vi
nhiệm v , quyền h n c a mình có trách nhiệm thực hiện qu n lỦ nhà n ớc về viên

5

. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 c a Chính ph quy định về tuyển d ng, sử d ng
và qu n lỦ cán bộ, công chức và Thông t 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 c a Bộ Nội v h ớng dẫn thi
hành nghị định trên.
6
. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 c a Chính ph quy định về tuyển d ng, sử d ng
và qu n lỦ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Thông t 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012
c a Bộ Nội v h ớng dẫn thi hành nghị định trên.
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chức. Uỷ ban nhân dân tỉnh7, thành phố trực thuộc trung ơng trong ph m vi nhiệm
v , quyền h n c a mình thực hiện qu n lỦ nhà n ớc về viên chức.
Nội dung quản lý viên chức quy định t i Điều 48 Luật viên chức, bao gồm:
a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển d ng viên chức; c) KỦ hợp đồng làm
việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt
phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, gi i quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn
nhiệm viên chức qu n lỦ; sắp xếp, bố trí và sử d ng viên chức theo nhu cầu công
việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen th

ng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế

độ tiền l ơng, các chính sách đưi ngộ, chế độ đào t o, bồi d ỡng viên chức; i) Lập,
qu n lỦ hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về qu n lỦ viên chức thuộc ph m
vi qu n lỦ.
Đơn vị sự nghiệp công lập đ ợc giao quyền tự ch thực hiện các nội dung
qu n lỦ viên chức. Ng

i đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm báo

cáo cấp trên về tình hình qu n lỦ, sử d ng viên chức t i đơn vị. Đối với đơn vị sự
nghiệp công lập ch a đ ợc giao quyền tự ch , cơ quan có thẩm quyền qu n lỦ đơn
vị sự nghiệp công lập thực hiện qu n lỦ viên chức hoặc phân cấp thực hiện các nội
dung qu n lỦ cho đơn vị sự nghiệp công lập.
Về khiếu n i và gi i quyết khiếu n i đối với quyết định liên quan đến qu n lỦ
viên chức Luật quy đinh t i Điều 49:
Việc khiếu n i và gi i quyết khiếu n i c a viên chức đối với các quyết định
c a ng

i đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền liên quan

đến qu n lỦ viên chức đ ợc thực hiện theo quy định c a pháp luật8.
Kiểm tra, thanh tra quy định t i Điều 50 c a Luật:
Cơ quan có thẩm quyền qu n lỦ đơn vị sự nghiệp công lập thanh tra, kiểm tra
việc tuyển d ng, sử d ng, qu n lỦ viên chức t i các đơn vị sự nghiệp công lập đ ợc
giao qu n lỦ. Bộ Nội v thanh tra việc tuyển d ng, sử d ng và qu n lỦ viên chức
theo quy định c a Luật và các quy định khác c a pháp luật có liên quan. Các bộ, cơ

7

. Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 c a Ch tịch UBND tỉnh Qu ng Ngãi quy
định về tuyển d ng viên chức trên địa bàn tỉnh Qu ng Ngãi.
8
. Xem Luật khiếu n i, tố cáo và các văn b n h ớng dẫn.
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quan ngang bộ thanh tra việc thực hiện ho t động nghề nghiệp c a viên chức thuộc
ngành, lĩnh vực đ ợc giao qu n lỦ.
ngăvƠ xửălỦăviăph măcánăb ,ăcôngăch c,ăviênăch c

1.2.4.ăKhenăth
1.2.4.1. Khen th

ng9 cán bộ, công chức, viên chức

Chế độ khen thưởng c a cán bộ, công chức được qui định tại các Điều 76
c a Luật cán bộ, công chức, bao gồm: Cán bộ, công chức có thành tích trong công
v thì đ ợc khen th

ng theo quy định c a pháp luật về thi đua khen th

bộ, công chức đ ợc khen th

ng. Cán

ng do có thành tích xuất sắc hoặc công tr ng thì đ ợc

nâng l ơng tr ớc th i h n, đ ợc u tiên khi xem xét bổ nhiệm chức v cao hơn nếu
cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu.
Chế độ khen thưởng c a viên chức được qui định tại Điều 51 c a Luật viên
chức, bao gồm: Viên chức có công tr ng, thành tích và cống hiến trong công tác,
ho t động nghề nghiệp thì đ ợc khen th
về thi đua, khen th

ng, tôn vinh theo quy định c a pháp luật

ng. Viên chức đ ợc khen th

ng do có công tr ng, thành tích

đặc biệt đ ợc xét nâng l ơng tr ớc th i h n, nâng l ơng v ợt bậc theo quy định c a
Chính ph .
1.2.4.2. Xử lỦ vi ph m cán bộ, công chức, viên chức
Việc xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức được qui định tại
các Điều 78, 79 c a Luật cán bộ, công chức bao gồm:
Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, bao gồm: Cán bộ vi ph m quy định c a
Luật cán bộ, công chức và các quy định khác c a pháp luật có liên quan thì tuỳ theo
tính chất, mức độ vi ph m ph i chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: a)
Khiển trách; b) C nh cáo; c) Cách chức; d) Bưi nhiệm. Việc cách chức chỉ áp d ng
đối với cán bộ đ ợc phê chuẩn giữ chức v theo nhiệm kỳ. Cán bộ ph m tội bị Tòa
án kết án và b n án, quyết định đư có hiệu lực pháp luật thì đ ơng nhiên thôi giữ
chức v do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; tr
đ ợc h

ng hợp bị Tòa án ph t tù mà không

ng án treo thì đ ơng nhiên bị thôi việc. Việc áp d ng các hình thức kỷ

luật, thẩm quyền, trình tự, th t c xử lỦ kỷ luật cán bộ đ ợc thực hiện theo quy định

9

. Xem Luật thi đua khen th

ng và các văn b n h ớng dẫn.
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c a pháp luật, điều lệ c a Đ ng Cộng s n Việt Nam, tổ chức chính trị - xư hội và
văn b n c a cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Các hình thức kỷ luật đối với công chức, bao gồm: Công chức vi ph m quy
định c a Luật cán bộ, công chức và các quy định khác c a pháp luật có liên quan thì
tuỳ theo tính chất, mức độ vi ph m ph i chịu một trong những hình thức kỷ luật sau
đây: a) Khiển trách; b) C nh cáo; c) H bậc l ơng; d) Giáng chức; đ) Cách chức; e)
Buộc thôi việc.
Việc giáng chức, cách chức chỉ áp d ng đối với công chức giữ chức v lưnh
đ o, qu n lỦ. Công chức bị Tòa án kết án ph t tù mà không đ ợc h

ng án treo thì

đ ơng nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày b n án, quyết định có hiệu lực pháp luật;
công chức lưnh đ o, qu n lỦ ph m tội bị Tòa án kết án và b n án, quyết định đư có
hiệu lực pháp luật thì đ ơng nhiên thôi giữ chức v do bổ nhiệm. Chính ph

10

quy

định việc áp d ng các hình thức kỷ luật, trình tự, th t c và thẩm quyền xử lỦ kỷ
luật đối với công chức.
Việc xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm đối với viên chức được qui định tại Điều 52
và các điều từ 53 đến 57 c a Luật viên chức, bao gồm:
Các hình thức kỷ luật đối với viên chức: Viên chức vi ph m các quy định c a
pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm v thì tuỳ theo tính chất,
mức độ vi ph m, ph i chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách; b)
C nh cáo; c) Cách chức; d) Buộc thôi việc.
Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức trên còn có thể bị h n chế
thực hiện ho t động nghề nghiệp theo quy định c a pháp luật có liên quan. Hình
thức kỷ luật cách chức chỉ áp d ng đối với viên chức qu n lỦ. Quyết định kỷ luật
đ ợc l u vào hồ sơ viên chức. Chính ph

11

quy định việc áp d ng các hình thức kỷ

luật, trình tự, th t c và thẩm quyền xử lỦ kỷ luật đối với viên chức.
Ngoài ra Luật viên chức còn quy định: Th i hiệu, th i h n xử lỦ kỷ luật
(Đ53); T m đình chỉ công tác (Đ54); Trách nhiệm bồi th

ng, hoàn tr (Đ55); Các

quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức (Đ56); Quy định đối với viên
chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Đ57)
10

. Xem Nghị định c a Chính ph quy định chi tiết về xử lỦ kỷ luật đối với công chức.
. Xem Nghị định c a Chính ph quy định chi tiết về xử lỦ kỷ luật đối với viên chức.
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1.3.ăTiêuăchu năch cădanhăc aăcôngăch c,ăviênăch c
1.3.1.ăK tăc uătiêuăchu nănghi păv ăcácăng chăcôngăch c,ăviênăch c
Tiêu chuẩn chức danh nghiệp v các ng ch công chức, viên chức nói chung
Việt Nam, kết cấu trong ng ch có 3 phần :
1.3.1.1. Chức trách
a) Điều này thể hiện ng

i công chức đó là ai, làm gì và

đâu?

b) Nhiệm v c thể: Nội dung này thể hiện các công việc ng
ph i làm và mức độ phức t p trong công việc mà ng

i công chức

i công chức ph i đ m nhận.

1.3.1.2. Hiểu biết
Đây là những yêu cầu về tri thức, vốn hiểu biết mà ng
có để có thể làm đ ợc những yêu cầu nội dung công việc
Yêu cầu hiểu biết th

ng thể hiện

i công chức cần ph i

phần trên.

những nội dung:

- Hiểu về pháp luật, ch tr ơng, chính sách c a Nhà n ớc có liên quan đến
ngành, nghề c a viên chức;
- Hiểu về tình hình kinh tế, chính trị, xư hội, đ i sống c a địa ph ơng, trong
n ớc...;
- Hiểu về tâm sinh lí lao động, về tổ chức lao động khoa học, về khoa học
trong công tác qu n lí...;
- Tinh thần tập thể, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;
- Kh năng thể hiện các văn b n...;
1.3.1.3. Yêu cầu trình độ
Đây là yêu cầu về trình độ đào t o, là những yêu cầu về văn bằng,
chứng chỉ đ ợc đào t o, bồi d ỡng cần thiết khi ng

i công chức muốn đ ợc tuyển

d ng hoặc nâng ng ch cao hơn.
1.3.2.ăTiêuăchu năch cădanhănghi păv ăc aăgiáoăviênătrung h c c s
1.3.2.1 Chức trách:
Là công chức chuyên môn chuyên trách gi ng d y và giáo d c học sinh
tr

ng Trung học cơ s cấp 2 công lập. Nhiệm v c thể:
- Gi ng d y các môn học theo m c tiêu, nội dung ch ơng trình và kế ho ch

đào t o cấp học do Bộ Giáo d c và đào t o ban hành.
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- Thực hiện đầy đ quy chế chuyên môn nh : so n bài, gi ng d y, chấm bài,
chuẩn bị thí nghiệm, ph đaọ, coi thi, chấm thi, đánh giá xếp lo i học sinh và các
chế độ, nội quy, các quy định khác c a ngành.
- Hoàn thành đầy đ các ch ơng trình, nội quy, nội dung bồi d ỡng, sinh
ho t chuyên môn, các hội th o chuyên đề môn học, cấp học… và tự bồi d ỡng nâng
cao.
- Đ m nhiệm các ho t động giáo d c (ch nhiệm, lao động h ớng nghiệp,
văn nghệ, thể d c thể thao…) theo ch ơng trình quy định và phân công c a hiệu
tr

ng.
- Nêu cao đ o đức, phẩm chất c a ng

công tác đoàn thể, xư hội trong và ngoài tr
quan để xây dựng tập thể s ph m nhà tr

i giáo viên, g ơng mẫu tham gia
ng; phối hợp với các giáo viên liên

ng và giáo d c học sinh

1.3.2.2. Yêu cầu hiểu biết
- Nắm bắt kịp th i các quan điểm, ch tr ơng, đ

ng lối, chính sách… c a

Nhà n ớc và các quy định c a ngành về công tác giáo d c và đào t o.
- Nắm đ ợc m c tiêu bậc học.
- Nắm đ ợc kiến thức cơ b n, lỦ luận d y học và ph ơng pháp gi ng d y các
bộ môn mà giáo viên trực tiếp gi ng d y.
- Nắm đ ợc sinh lỦ lứa tuổi, tình hình học tập bộ môn và các ho t động giáo
d c c a học sinh mà giáo viên ph trách.
- Hiểu biết và tiến hành một số ho t động giáo d c trong và ngoài nhà
tr

ng.
1.3.2.3. Yêu cầu trình độ
Tốt nghiệp cao đẳng s ph m tr lên, nếu tốt nghiệp tr

ng cao đẳng (hoặc

đ i học khác) về một chuyên ngành có gi ng d y trong ch ơng trình tr

ng trung

học cơ s cấp 2 thì ph i hoàn thành ch ơng trình bồi d ỡng nghiệp v s ph m theo
nội dung ch ơng trình c a Bộ Giáo d c và đào t o.
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Ch
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NGăL IăQUANăĐI MăC AăĐ NGăVÀăNHÀăN

C

V ăPHỄTăTRI NăGIỄOăD C
2.1.ăNh ngăv năđ ăc năgi iăquy tătrongăgiáoăd c hi n nay
2.1.1.ăTìnhăhìnhăgiáoăd căVi tăNamăhi nănay
Thông báo số 242-TB/T.
hiện Nghị quyết T.

ngày 15/4/2009 c a Bộ Chính trị về tiếp t c thực

2 (khóa VIII) và ph ơng h ớng phát triển giáo d c và đào t o

đến năm 2020 đư khẳng định: “Giáo d c và đào t o đư giữ vững m c tiêu xư hội ch
nghĩa trong nội dung, ch ơng trình và các chính sách giáo d c; hệ thống giáo d c
quốc dân đ ợc hoàn thiện hơn với các cấp, bậc học, trình độ đào t o, các lo i hình
và ph ơng thức giáo d c. Quy mô giáo d c tăng nhanh, nhất là

bậc đ i học và đào

t o nghề; việc đổi mới ch ơng trình, sách giáo khoa, giáo trình

phổ thông, d y

nghề và đ i học đang đ ợc tích cực thực hiện; ngân sách nhà n ớc đầu t cho giáo
d c tăng nhanh, đ t chỉ tiêu đề ra; đội ngũ nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo d c
không ngừng phát triển c về số l ợng và chất l ợng, đư có những đóng góp quan
trọng cho sự nghiệp giáo d c.” Nh vậy có thể nói, b ớc vào thế kỷ XXI, sau
những năm đổi mới diện m o giáo d c (GD) Việt Nam đư có nhiều kh i sắc. Dù
còn nhiều khó khăn, còn những bất cập nh ng không thể ph nhận: giáo d c Việt
Nam hôm nay đư có một g ơng mặt mới, khoẻ khoắn hơn, năng động hơn, thiết
thực hơn và vững chắc hơn.
2.1.1.1. Thành tựu:
Đánh giá về GD&ĐT hiện nay, Chiến l ợc12 phát triển giáo d c giai đo n
2011-2020 đư khẳng định 6 thành tựu quan trọng c a GD Việt Nam hiện nay.
Một là. Quy mô giáo d c và m ng l ới cơ s giáo d c phát triển, đáp ứng tốt
hơn nhu cầu học tập c a nhân dân.
Trong giai đo n 2001-2010, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học tăng nhanh,
trong đó mẫu giáo 5 tuổi tăng từ 72% lên 98%; tiểu học từ 94% lên 97%; trung học
cơ s từ 70% lên 83%; trung học phổ thông từ 33% lên 50%; quy mô đào t o nghề
tăng 3,08 lần, trung cấp chuyên nghiệp tăng 2,69 lần; quy mô giáo d c đ i học tăng
12

. Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 c a Th t ớng Chính ph .
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2,35 lần. Năm 2010, số sinh viên cao đẳng và đ i học trên một v n dân đ t 227; tỷ
lệ lao động đư qua đào t o đ t 40%, b ớc đầu đáp ứng đ ợc nhu cầu c a thị tr

ng

lao động.
M ng l ới cơ s giáo d c phát triển rộng khắp trong toàn quốc đư m rộng
cơ hội học tập cho mọi ng

i, b ớc đầu xây dựng xư hội học tập. Đư xóa đ ợc “xã

trắng” về giáo d c mầm non; tr
s đư có

ng tiểu học có

hầu hết các xư hoặc liên xư; tr

tất c các xư, tr

ng trung học cơ

ng trung học phổ thông có

huyện. Các tỉnh và huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số đư có tr

tất c các

ng phổ thông

dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. M ng l ới trung tâm giáo d c th

ng

xuyên, trung tâm học tập cộng đồng phát triển m nh. Các cơ s đào t o nghề, trung
cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đ i học đ ợc thành lập
dân c , các vùng, các địa ph ơng, kể c

hầu hết các địa bàn đông

vùng khó khăn nh

Tây Bắc, Tây

Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.
C n ớc đư hoàn thành m c tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo d c tiểu học, phổ
cập giáo d c trung học cơ s và đang đẩy m nh thực hiện phổ cập giáo d c mầm
non cho trẻ em năm tuổi và phổ cập giáo d c tiểu học đúng độ tuổi; một số địa
ph ơng đang thực hiện phổ cập giáo d c trung học.
Hai là. Chất l ợng giáo d c
Chất l ợng giáo d c

các cấp học và trình độ đào t o có tiến bộ.

các cấp học và trình độ đào t o có tiến bộ. Trình độ

hiểu biết, năng lực tiếp cận tri thức mới c a học sinh, sinh viên đ ợc nâng cao một
b ớc. Số đông học sinh, sinh viên tốt nghiệp có hoài bưo lập thân, lập nghiệp và
tinh thần tự lập; đ i bộ phận sinh viên tốt nghiệp đư có việc làm. Phát triển giáo d c
và đào t o đư chuyển theo h ớng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh
tế - xư hội, khoa học và công nghệ; đư m thêm nhiều ngành nghề đào t o mới,
b ớc đầu đáp ứng nhu cầu c a thị tr

ng lao động.

Chất l ợng giáo d c mũi nhọn đư đ ợc coi trọng thông qua việc phát triển hệ
thống tr

ng chuyên, tr

ng năng khiếu và thực hiện các ch ơng trình đào t o chất

l ợng cao, ch ơng trình tiên tiến

nhiều tr

ng đ i học và cao đẳng nghề.

Ba là. Công bằng xư hội trong tiếp cận giáo d c đư đ ợc c i thiện, đặc biệt
ng

i dân tộc thiểu số, con em các gia đình nghèo, trẻ em gái và các đối t ợng bị
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thiệt thòi ngày càng đ ợc quan tâm. Về cơ b n, đư đ t đ ợc sự bình đẳng nam nữ
trong giáo d c phổ thông và giáo d c đ i học. Giáo d c

vùng đồng bào các dân

tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp t c phát triển. Một số chính sách miễn, gi m
học phí, cấp học bổng, cho vay đi học và hỗ trợ khác đối với học sinh, sinh viên
thuộc diện chính sách đư mang l i hiệu qu thiết thực trong việc thực hiện công
bằng xư hội và phát triển nguồn nhân lực chất l ợng ngày một cao.
Bốn là. Công tác qu n lỦ giáo d c có b ớc chuyển biến tích cực theo h ớng:
khắc ph c các tiêu cực trong ngành, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ qu n lỦ
giáo d c; đổi mới cơ chế tài chính c a ngành giáo d c; tăng c

ng phân cấp qu n lỦ

giáo d c, quyền tự ch và trách nhiệm c a các cơ s giáo d c; ứng d ng rộng rưi
công nghệ thông tin; hình thành giám sát xư hội đối với chất l ợng giáo d c và đào
t o; xây dựng hệ thống qu n lỦ chất l ợng từ Trung ơng đến địa ph ơng và các cơ
s giáo d c; đẩy m nh c i cách hành chính trong toàn ngành; m rộng môi tr

ng

giáo d c thân thiện, khuyến khích tính tích cực, ch động trong học sinh, sinh viên;
đổi mới và tăng c

ng giáo d c truyền thống và văn hóa dân tộc.

Năm là. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo d c tăng nhanh về số
l ợng, nâng dần về chất l ợng, từng b ớc khắc ph c một phần bất hợp lỦ về cơ cấu,
đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo d c và phát triển các cấp học và trình độ đào t o.
Sáu là. Ngân sách Nhà n ớc đầu t cho giáo d c tăng nhanh, từ 15,3% năm
2001 lên 20% tổng chi ngân sách năm 2010. Công tác xư hội hóa giáo d c đư đ t
đ ợc những kết qu quan trọng, nhất là huy động các nguồn lực để đầu t xây dựng
cơ s vật chất tr

ng học, m tr

ng và đóng góp kinh phí cho giáo d c. Các

nguồn đầu t cho giáo d c ngày càng đ ợc kiểm soát chặt chẽ và tăng dần hiệu qu
sử d ng.
B y là, Giáo d c ngoài công lập phát triển, đặc biệt trong giáo d c nghề
nghiệp và đ i học. Trong 10 năm vừa qua, tỷ trọng quy mô đào t o ngoài công lập
trong tổng quy mô đào t o tăng: sơ cấp nghề tăng từ 28% lên 44%, trung cấp và cao
đẳng nghề tăng từ 1,5% lên 5,5%, trung cấp chuyên nghiệp tăng từ 5,6% lên 27,2%,
cao đẳng tăng từ 7,9% lên 19,9%, đ i học tăng từ 12,2% lên 13,2%.
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Tám là, Cơ s vật chất nhà tr

ng đ ợc c i thiện. Tỷ lệ phòng học kiên cố

tăng từ 52% năm 2006 lên 71% năm 2010. Nhà công v cho giáo viên và kỦ túc xá
cho học sinh, sinh viên đư đ ợc u tiên đầu t xây dựng và tăng dần trong những
năm gần đây.
Trong 10 năm qua, những thành tựu c a giáo d c n ớc ta đư đóng góp quan
trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi d ỡng nhân tài,
phát triển kinh tế - xư hội, giữ vững an ninh chính trị, t o điều kiện cho đất n ớc
tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.
Những thành tựu c a giáo d c n ớc ta đư khẳng định vai trò quan trọng c a
giáo d c trong việc nâng cao dân trí, đào t o nhân lực, bồi d ỡng nhân tài cho đất
n ớc. Nh những thành tựu c a giáo d c và các lĩnh vực xư hội khác mà chỉ số phát
triển con ng

i (HDI) c a n ớc ta theo b ng xếp lo i c a Ch ơng trình phát triển

Liên hiệp quốc trong những năm gần đây có những tiến bộ đáng kể: từ 0,688, xếp
thứ 109 trong số 174 quốc gia vào năm 2000 đư tăng lên 0,733, xếp thứ 105 trong
số 177 quốc gia vào năm 2005. Những thành tựu c a giáo d c đư và đang góp phần
quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xư hội, giữ vững an ninh chính trị c a đất n ớc
trong hơn 20 năm đổi mới, t o điều kiện cho đất n ớc tham gia vào quá trình hội
nhập quốc tế.
Có thể nêu những nguyên nhân cơ b n đư t o ra thành tựu đáng tự hào
trên, đó là:
- Sự lưnh đ o c a Đ ng, quan tâm c a Quốc hội; sự chỉ đ o, điều hành c a
Chính ph và chính quyền các cấp; sự quan tâm, tham gia đóng góp c a các đoàn
thể, tổ chức xư hội trong và ngoài n ớc, c a toàn dân đối với giáo d c đư quyết định
sự thành công c a sự nghiệp giáo d c.
- Sự ổn định chính trị, những thành qu phát triển kinh tế - xư hội, đ i sống
nhân dân đ ợc c i thiện và hội nhập quốc tế trong th i kỳ đổi mới đư t o môi
tr

ng thuận lợi cho phát triển giáo d c. Đầu t cho giáo d c trong tổng chi ngân

sách nhà n ớc đư liên t c tăng qua các năm.
- Lòng yêu n ớc, yêu ng

i, yêu nghề, Ủ thức trách nhiệm, sự nỗ lực c a đội

ngũ nhà giáo và quyết tâm đổi mới c a ngành giáo d c đư góp phần quan trọng vào
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việc thực hiện tốt nhiệm v giáo d c. Các thế hệ nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo
d c công tác

mọi miền Tổ quốc, đặc biệt

vùng núi, vùng sâu, vùng xa đư v ợt

qua nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp trồng
ng

i.
- Truyền thống hiếu học c a dân tộc đ ợc phát huy m nh mẽ, thể hiện trong

từng gia đình, từng dòng họ, từng địa ph ơng, từng cộng đồng dân c .
2.1.1.2. Những bất cập và Yếu kém:
Bên c nh những thành tựu nêu trên GD&ĐT n ớc ta vẫn còn những bất cập
và yếu kém cần ph i đ ợc nhận thức đầy đ để phấn đấu khắc ph c.
a) Hệ thống giáo d c quốc dân thiếu tính thống nhất, thiếu liên thông giữa
một số cấp học và một số trình độ đào t o, ch a có khung trình độ quốc gia về giáo
d c. Tình tr ng mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề đào t o, giữa các vùng miền
chậm đ ợc khắc ph c, ch a đáp ứng đ ợc nhu cầu nhân lực c a xư hội. Số l ợng
các cơ s đào t o, quy mô tăng nh ng các điều kiện đ m b o chất l ợng ch a t ơng
xứng. Một số chỉ tiêu ch a đ t đ ợc mức đề ra trong Chiến l ợc phát triển giáo d c
2001 - 2010, nh : tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đi học tiểu học và trung học
cơ s ; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ s vào học giáo d c nghề nghiệp.
b) Chất l ợng giáo d c còn thấp so với yêu cầu phát triển c a đất n ớc trong
th i kỳ mới và so với trình độ c a các n ớc có nền giáo d c tiên tiến trong khu vực,
trên thế giới. Ch a gi i quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển số l ợng với yêu cầu
nâng cao chất l ợng; năng lực nghề nghiệp c a học sinh, sinh viên tốt nghiệp ch a
đáp ứng đ ợc yêu cầu c a công việc; có biểu hiện lệch l c về hành vi, lối sống trong
một bộ phận học sinh, sinh viên.
c) Qu n lỦ giáo d c vẫn còn nhiều bất cập, còn mang tính bao cấp, ôm đồm,
sự v và chồng chéo, phân tán; trách nhiệm và quyền h n qu n lỦ chuyên môn ch a
đi đôi với trách nhiệm, quyền h n qu n lỦ về nhân sự và tài chính. Hệ thống pháp
luật và chính sách về giáo d c thiếu đồng bộ, chậm đ ợc sửa đổi, bổ sung. Sự phối
hợp giữa ngành giáo d c và các bộ, ngành, địa ph ơng ch a chặt chẽ. Chính sách
huy động và phân bổ nguồn nhân lực tài chính cho giáo d c ch a hợp lỦ; hiệu qu
sử d ng nguồn lực ch a cao. Đầu t c a Nhà n ớc cho giáo d c ch a tập trung cao
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cho những m c tiêu u tiên; phần chi cho ho t động chuyên môn còn thấp. Quyền
tự ch và trách nhiệm xư hội c a cơ s giáo d c ch a đ ợc quy định đầy đ , sát
thực.
d) Một bộ phận nhà giáo và cán bộ qu n lỦ ch a đáp ứng đ ợc yêu cầu,
nhiệm v giáo d c trong th i kỳ mới. Đội ngũ nhà giáo vừa thừa, vừa thiếu c c bộ,
vừa không đồng bộ về cơ cấu chuyên môn. Tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đ i học
trong giáo d c đ i học còn thấp; tỷ lệ sinh viên trên gi ng viên ch a đ t mức chỉ
tiêu đề ra trong Chiến l ợc phát triển giáo d c 2001 - 2010. Vẫn còn một bộ phận
nhỏ nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo d c có biểu hiện thiếu trách nhiệm và tâm
huyết với nghề, vi ph m đ o đức và lối sống, nh h

ng không tốt tới uy tín c a

nhà giáo trong xư hội. Năng lực c a một bộ phận nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo
d c còn thấp. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo d c,
đặc biệt là chính sách l ơng và ph cấp theo l ơng, ch a thỏa đáng, ch a thu hút
đ ợc ng

i giỏi vào ngành giáo d c, ch a t o đ ợc động lực phấn đấu v ơn lên

trong ho t động nghề nghiệp. Công tác đào t o, bồi d ỡng đội ngũ nhà giáo ch a
đáp ứng đ ợc các yêu cầu đổi mới giáo d c.
đ) Nội dung ch ơng trình, ph ơng pháp d y và học, công tác thi, kiểm tra,
đánh giá chậm đ ợc đổi mới. Nội dung ch ơng trình còn nặng về lỦ thuyết, ph ơng
pháp d y học l c hậu, ch a phù hợp với đặc thù khác nhau c a các lo i hình cơ s
giáo d c, vùng miền và các đối t ợng ng

i học; nhà tr

ng ch a gắn chặt với đ i

sống kinh tế, xư hội; ch a chuyển m nh sang đào t o theo nhu cầu xư hội; ch a chú
trọng giáo d c kỹ năng sống, phát huy tính sáng t o, năng lực thực hành c a học
sinh, sinh viên.
e) Cơ s vật chất kỹ thuật c a nhà tr
tr ng phòng học t m tranh tre, nứa lá

ng còn thiếu và l c hậu. Vẫn còn tình

mầm non và phổ thông, nhất là

vùng sâu,

vùng xa; th viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn và các ph ơng tiện d y học
ch a đ m b o về số l ợng, ch ng lo i và chất l ợng so với yêu cầu nâng cao chất
l ợng giáo d c, nhất là

các tr

ng đ i học. Quỹ đất dành cho các cơ s giáo d c

ch a đ t chuẩn quy định.
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g) Nghiên cứu và ứng d ng các kết qu nghiên cứu khoa học giáo d c còn
h n chế, ch a đáp ứng kịp th i các yêu cầu phát triển giáo d c. Chất l ợng và hiệu
qu nghiên cứu khoa học trong các tr

ng đ i học còn thấp; ch a gắn kết chặt chẽ

đào t o với nghiên cứu khoa học và s n xuất.
Nguyên nhân c a những bất cập, yếu kém:
- Quan điểm "Phát triển giáo d c là quốc sách hàng đầu", "đầu t cho giáo
d c là đầu t phát triển" ch a thực sự đ ợc thấm nhuần và thể hiện trên thực tế;
không ít cấp y Đ ng và chính quyền ch a quán triệt đầy đ đ

ng lối c a Đ ng về

phát triển giáo d c và ch a quan tâm đúng mức trong việc chỉ đ o và tổ chức thực
hiện Chiến l ợc phát triển giáo d c 2001-2010.
- T duy về giáo d c chậm đổi mới. Một số vấn đề lỦ luận mới về phát triển
giáo d c trong điều kiện kinh tế thị tr

ng định h ớng xư hội ch nghĩa và hội nhập

quốc tế ch a đ ợc nghiên cứu đầy đ . Ch a nhận thức đúng vai trò quyết định c a
đội ngũ nhà giáo và sự cần thiết ph i tập trung đổi mới qu n lỦ nhà n ớc về giáo
d c. Ch a nhận thức đầy đ và thiếu chiến l ợc, quy ho ch phát triển nhân lực c a
c n ớc, c a các bộ ngành, địa ph ơng; thiếu quy ho ch m ng l ới các cơ s giáo
d c nghề nghiệp. Các chính sách tuyển và sử d ng nhân lực sau đào t o còn nhiều
bất cập.
- Những tác động khách quan làm tăng thêm những yếu kém bất cập c a giáo
d c. Quá trình hội nhập quốc tế đư mang tới những cơ hội, nh ng cũng đ a đến
nhiều thách thức lớn đối với giáo d c. Trong xư hội, tâm lỦ khoa cử, sính bằng cấp,
bệnh thành tích vẫn chi phối việc d y, học và thi. Mặt trái c a kinh tế thị tr

ng đư

có nhiều tác động tiêu cực đến giáo d c. Nhu cầu học tập c a nhân dân và đòi hỏi
nâng cao chất l ợng giáo d c ngày càng cao trong khi kh năng đáp ứng c a ngành
giáo d c và trình độ phát triển kinh tế - xư hội c a đất n ớc còn h n chế.
Tóm l i, Chiến l ợc phát triển giáo d c đến năm 2020 đư đánh giá thực tr ng
giáo d c Việt Nam một cách khách quan toàn diện với tinh thần nhìn thẳng vào sự
thật. Không tô đậm thành tích, nh ng cũng không ph nhận những thành tự to lớn
c a giáo d c trong những năm gần đây, đồng th i cũng chỉ ra những yếu kém, thiếu
sót cơ b n c a giáo d c làm cho toàn xư hội lo lắng.
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2.1.2.ăB iăc nhăvƠăth iăc ,ătháchăth căđ iăv iăgiáoăd căn

cătaăgiaiăđo nă

2011-2020
2.1.2.1. Bối c nh quốc tế và trong n ớc
Giáo d c n ớc ta trong thập kỷ tới phát triển trong bối c nh thế giới có nhiều
thay đổi nhanh và phức t p. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo d c đư tr
thành xu thế tất yếu. Cách m ng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền
thông, kinh tế trí thức ngày càng phát triển m nh mẽ, tác động trực tiếp đến sự phát
triển c a các nền giáo d c trên thế giới.
Chiến l ợc phát triển kinh tế - xư hội 2011 - 2020 đư khẳng định phấn đấu
đến năm 2020 n ớc ta cơ b n tr thành n ớc công nghiệp theo h ớng hiện đ i;
chính trị - xư hội ổn định, dân ch , kỷ c ơng, đồng thuận; đ i sống vật chất và tinh
thần c a nhân dân đ ợc nâng lên rõ rệt; độc lập, ch quyền, thống nhất và toàn vẹn
lưnh thổ đ ợc giữ vững; vị thế c a Việt Nam trên tr

ng quốc tế tiếp t c đ ợc nâng

cao; t o tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đo n sau. Chiến l ợc
cũng đư xác định rõ một trong ba đột phá là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất
là nguồn nhân lực chất l ợng cao, tập trung vào việc đổi mới căn b n, toàn diện nền
giáo d c quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng
d ng khoa học, công nghệ. Sự phát triển c a đất n ớc trong giai đo n mới sẽ t o ra
nhiều cơ hội và thuận lợi to lớn, đồng th i cũng phát sinh nhiều thách thức đối với
sự nghiệp phát triển giáo d c.
2.1.2.2. Th i cơ và thách thức
a) Th i cơ:
Đ ng và Nhà n ớc luôn khẳng định phát triển giáo d c là quốc sách hàng
đầu, đầu t cho giáo d c là đầu t cho phát triển; giáo d c vừa là m c tiêu vừa là
động lực để phát triển kinh tế - xư hội. Những thành tựu phát triển kinh tế - xư hội
trong 10 năm vừa qua và Chiến l ợc phát triển kinh tế - xư hội 2011 - 2020 với yêu
cầu tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng tr

ng, cùng với Chiến l ợc và

Quy ho ch phát triển nhân lực trong th i kỳ dân số vàng là tiền đề cơ b n để ngành
giáo d c cùng các bộ, ngành, địa ph ơng phát triển giáo d c.
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Cách m ng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền
thông sẽ t o ra những điều kiện thuận lợi để đổi mới cơ b n nội dung, ph ơng pháp
và hình thức tổ chức giáo d c, đổi mới qu n lỦ giáo d c, tiến tới một nền giáo d c
điện tử đáp ứng nhu cầu c a từng cá nhân ng

i học.

Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo d c đang diễn ra

quy mô toàn

cầu t o cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình
giáo d c hiện đ i, tranh th các nguồn lực bên ngoài, t o th i cơ để phát triển giáo
d c.
b) Thách thức:
trong n ớc, sự phân hóa trong xư hội có chiều h ớng gia tăng. Kho ng
cách giàu nghèo giữa các nhóm dân c , kho ng cách phát triển giữa các vùng miền
ngày càng rõ rệt, gây nguy cơ dẫn đến sự thiếu bình đẳng trong tiếp cận giáo d c,
gia tăng kho ng cách về chất l ợng giáo d c giữa các vùng miền và cho các đối
t ợng ng

i học.

Nhu cầu phát triển nhanh giáo d c đáp ứng đòi hỏi c a sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đ i hóa đất n ớc, phát triển kinh tế theo chiều sâu tri thức với công
nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, trong khi đó nguồn lực đầu t cho giáo d c là có
h n, sẽ t o sức ép đối với phát triển giáo d c.
Nguy cơ t t hậu có thể làm cho kho ng cách kinh tế, tri thức, giáo d c giữa
Việt Nam và các n ớc ngày càng gia tăng. Hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị
tr

ng làm n y sinh những vấn đề mới, nh nguy cơ xâm nhập c a văn hóa và lối

sống không lành m nh làm xói mòn b n sắc dân tộc, dịch v giáo d c kém chất
l ợng có thể gây nhiều r i ro lớn đối với giáo d c đặt ra yêu cầu ph i đổi mới c về
lỦ luận cũng nh những gi i pháp thực tiễn phù hợp để phát triển giáo d c.
2.2.ăQuanăđi măch ăđ oăphátătri năgiáoăd căđ nănĕmă2020
Quán triệt các quan điểm chỉ đ o từ các Nghị quyết c a Đ ng, Chiến l ợc
phát triển giáo d c đến năm 2020 đư hệ thống hoá thành 4 quan điểm lớn chỉ đ o về
sự nghiệp đổi mới GD&ĐT trong giai đo n tới.
2.2.1.ăPhátătri năgiáoăd căph iăth căs ălƠăqu căsáchăhƠngăđ u
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Phát triển giáo d c phải thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp c a
Đảng, Nhà nước và c a toàn dân. Tăng c

ng sự lưnh đ o c a Đ ng, sự qu n lỦ

c a Nhà n ớc, nâng cao vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị, kinh tế, xư hội trong
phát triển giáo d c. Đầu tư cho giáo d c là đầu tư phát triển. Thực hiện các chính
sách u đưi đối với giáo d c, đặc biệt là chính sách đầu t và chính sách tiền l ơng;
u tiên ngân sách nhà n ớc dành cho phát triển giáo d c phổ cập và các đối t ợng
đặc thù.
2.2.2.ă Xơyăd ngăn nă giáoăd căcóătínhănhơnădơn,ădơnăt c,ătiênăti n,ăhi nă
đ i
Xây dựng nền giáo d c có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, hiện đại, xụ hội
ch nghĩa, lấy ch nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Thực
hiện công bằng xụ hội trong giáo d c, nâng cao chất l ợng giáo d c vùng khó để
đ t đ ợc mặt bằng chung, đồng th i t o điều kiện để các địa ph ơng và các cơ s
giáo d c có điều kiện bứt phá nhanh, đi tr ớc một b ớc, đ t trình độ ngang bằng với
các n ớc có nền giáo d c phát triển. Xây dựng xụ hội học tập, t o cơ hội bình đẳng
để ai cũng đ ợc học, học suốt đ i, đặc biệt đối với ng

i dân tộc thiểu số, ng

i

nghèo, con em diện chính sách.
2.2.3.ăĐổiăm iăcĕnăb n,ătoƠnădi năn năgiáoăd c
Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo d c theo hướng chuẩn hóa, hiện đại
hóa, xụ hội hóa, dân ch hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường
định hướng xụ hội ch nghĩa, phát triển giáo d c gắn với phát triển khoa học và
công nghệ, tập trung vào nâng cao chất l ợng, đặc biệt chất l ợng giáo d c đ o đức,
lối sống, năng lực sáng t o, kỹ năng thực hành để một mặt đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế - xư hội, đẩy m nh công nghiệp hóa, hiện đ i hóa đất n ớc, đ m b o an
ninh quốc phòng; mặt khác ph i chú trọng thỏa mưn nhu cầu phát triển c a mỗi
ng

i học, những ng

i có năng khiếu đ ợc phát triển tài năng.

2.2.4.ăH iănh păqu căt ăsơu,ăr ngăv ăgiáoăd c
Hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo d c trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản
sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự ch , định hướng xụ hội ch nghĩa. M rộng giao
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l u hợp tác với các nền giáo d c trên thế giới, nhất là với các nền giáo d c tiên tiến
hiện đ i; phát hiện và khai thác kịp th i các cơ hội thu hút nguồn lực có chất l ợng.
Tóm l i, Chiến l ợc phát triển giáo d c đến năm 2020 lần này đư đ a ra 4
quan điểm phát triển giáo d c, trong đó có những quan điểm đư đ ợc nêu ra trong
các Nghị quyết và các văn kiện khác c a Đ ng và Nhà n ớc, nh ng đ ợc trình bày
một cách c thể hơn, cũng có những quan điểm mới thích ứng với bối c nh trong
n ớc và quốc tế, phù hợp với xu thế c a th i đ i. Các quan điểm đư nhấn m nh đến
đào t o con ng

i Việt Nam phát triển toàn diện, hài hoà, nhu cầu phát triển c a

mỗi cá nhân trong xư hội, t o điều kiện cho mọi cá nhân học tập, làm cho việc tới
tr

ng tr thành nhu cầu, niềm vui, h nh phúc c a tuổi trẻ; xem c nh tranh lành

m nh trong giáo d c là một trong những động lực c a sự phát triển giáo d c; nhấn
m nh tính hiệu qu trong giáo d c: đ m b o chất l ợng giáo d c tốt nhất trong điều
kiện nguồn lực còn h n hẹp.
Trong giai đo n hiện nay quán triệt các quan điểm trên đây GD n ớc ta đang
tập trung khắc ph c tình tr ng bất cập trên nhiều lĩnh vực liên quan đến GD, tiếp t c
đổi mới một cách có hệ thống và đồng bộ, t o cơ s để nâng cao rõ rệt chất l ợng
và hiệu qu GD, ph c v đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH, chấn h ng đất n ớc,
đ a đất n ớc ta phát triển nhanh và bền vững để nhanh chóng sánh vai cùng các
n ớc phát triển trong khu vực và trên thế giới.
2.3.ăM cătiêuăphátătri năgiáoăd căđ nănĕmă2020
2.3.1.ăM cătiêuătổngăquát
Đến năm 2020, nền giáo d c n ớc ta đ ợc đổi mới căn b n và toàn diện theo
h ớng chuẩn hóa, hiện đ i hóa, xư hội hóa, dân ch hóa và hội nhập quốc tế; chất
l ợng giáo d c đ ợc nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo d c đ o đức, kỹ năng
sống, năng lực sáng t o, năng lực thực hành, năng lực ngo i ngữ và tin học; đáp ứng
nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất l ợng cao ph c v sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đ i hóa đất n ớc và xây dựng nền kinh tế tri thức; đ m b o công bằng xư
hội trong giáo d c và cơ hội học tập suốt đ i cho mỗi ng
thành xư hội học tập.
2.3.2.ăM cătiêuăc ăth
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i dân, từng b ớc hình

a) Giáo d c mầm non
Hoàn thành m c tiêu phổ cập giáo d c mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm
2015; đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trong độ
tuổi mẫu giáo đ ợc chăm sóc, giáo d c t i các cơ s giáo d c mầm non; tỷ lệ trẻ em
suy dinh d ỡng trong các cơ s giáo d c mầm non gi m xuống d ới 10%.
b) Giáo d c phổ thông
Chất l ợng giáo d c toàn diện đ ợc nâng cao, đặc biệt chất l ợng giáo d c
văn hóa, đ o đức, kỹ năng sống, pháp luật, ngo i ngữ, tin học.
Đến năm 2020, tỷ lệ đi học đúng tuổi

tiểu học là 99%, trung học cơ s là

95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đ t trình độ học vấn trung học phổ thông và
t ơng đ ơng; có 70% trẻ em khuyết tật đ ợc đi học.
c) Giáo d c nghề nghiệp và giáo d c đại học
Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo d c nghề nghiệp và đ i học; điều chỉnh cơ
cấu ngành nghề và trình độ đào t o, nâng cao chất l ợng đào t o, đáp ứng nhu cầu
nhân lực, nâng cao chất l ợng đào t o, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển
kinh tế - xư hội; đào t o ra những con ng

i có năng lực sáng t o, t duy độc lập,

trách nhiệm công dân, đ o đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngo i ngữ, kỷ luật
lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự t o việc làm và kh năng thích ứng
với những biến động c a thị tr

ng lao động và một một phận có kh năng c nh

tranh trong khu vực và thế giới.
Đến năm 2020, các cơ s giáo d c nghề nghiệp có đ kh năng tiếp nhận
30% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ s ; tỷ lệ lao động qua đào t o nghề nghiệp
và đ i học đ t kho ng 70%; tỷ lệ sinh viên tất c các hệ đào t o trên một v n dân
vào kho ng 350 - 400.
d) Giáo d c thường xuyên
Phát triển giáo d c th

ng xuyên t o cơ hội cho mọi ng

i có thể học tập

suốt đ i, phù hợp với hoàn c nh và điều kiện c a mình; b ớc đầu hình thành xư hội
học tập. Chất l ợng giáo d c th

ng xuyên đ ợc nâng cao, giúp ng

i học có kiến

thức, kỹ năng thiết thực để tự t o việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao
chất l ợng cuộc sống vật chất và tinh thần.
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Kết qu xóa mù chữ đ ợc c ng cố bền vững. Đến năm 2020, tỷ lệ ng
chữ trong độ tổi từ 15 tr lên là 98% và tỷ lệ ng

i biết

i biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến

35 là 99% đối với c nam và nữ.
2.4. Các gi i pháp phát tri n giáo d căgiaiăđo n 2011 ậ 2020
Để đ t đ ợc m c tiêu chiến l ợc, cần thực hiện tốt 8 gi i pháp, trong đó các
giải pháp 1 là giải pháp đột phá và giải pháp 2 là giải pháp then chốt.
2.4.1.ăĐổiăm iăqu nălỦăgiáoăd c
a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn b n quy ph m pháp luật đồng bộ
làm cơ s triển khai thực hiện đổi mới căn b n và toàn diện giáo d c.
b) Đẩy m nh c i cách hành chính, thực hiện thống nhất đầu mối qu n lỦ và
hoàn thiện tổ chức bộ máy qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c. Thực hiện đồng bộ phân
cấp qu n lỦ, hoàn thiện và triển khai cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa
ph ơng trong qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c theo h ớng phân định rõ chức năng,
nhiệm v , thẩm quyền gắn với trách nhiệm và tăng c

ng công tác thanh tra, kiểm

tra; tăng quyền tự ch và trách nhiệm xư hội c a các cơ s giáo d c đi đôi với hoàn
thiện cơ chế công khai, minh b ch, đ m b o sự giám sát c a cơ quan nhà n ớc, c a
các tổ chức chính trị xư hội và nhân dân.
B o đ m dân ch hóa trong giáo d c. Thực hiện cơ chế ng
đánh giá ng

i học tham gia

i d y, giáo viên và gi ng viên tham gia đánh giá cán bộ qu n lỦ, cán

bộ qu n lỦ cấp d ới tham gia đánh giá cán bộ qu n lỦ cấp trên, cơ s giáo d c tham
gia đánh giá qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c.
c) Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo d c quốc dân, xây dựng khung trình độ
quốc gia về giáo d c t ơng thích với các n ớc trong khu vực và trên thế giới, đ m
b o phân luồng trong hệ thống, đặc biệt là phân luồng sau trung học cơ s , trung
học phổ thông và liên thông giữa các ch ơng trình giáo d c, cấp học và trình độ đào
t o; đa d ng hóa ph ơng thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, t o cơ hội học tập
suốt đ i cho ng

i dân.

d) Phân lo i chất l ợng giáo d c phổ thông, giáo d c nghề nghiệp và đ i học
theo các tiêu chuẩn chất l ợng quốc gia, các cơ s giáo d c ch a đ t chuẩn ph i có
lộ trình để tiến tới đ t chuẩn; chú trọng xây dựng các cơ s giáo d c tiên tiến, trọng
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điểm, chất l ợng cao để đào t o bồi d ỡng các tài năng, nhân lực chất l ợng cao
cho các ngành kinh tế - xư hội.
đ) Thực hiện qu n lỦ theo chiến l ợc, quy ho ch, kế ho ch phát triển giáo
d c và quy ho ch phát triển nhân lực c a từng ngành, địa ph ơng trong từng giai
đo n phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xư hội, quốc phòng - an ninh.
e) Tập trung vào qu n lỦ chất l ợng giáo d c: chuẩn hóa đầu ra và các điều
kiện đ m b o chất l ợng trên cơ s ứng d ng các thành tựu mới về khoa học giáo
d c, khoa học công nghệ và khoa học qu n lỦ, từng b ớc vận d ng chuẩn c a các
n ớc tiên tiến; công khai về chất l ợng giáo d c, các điều kiện cơ s vật chất, nhân
lực và tài chính c a các cơ s giáo d c; thực hiện giám sát xư hội đối với chất l ợng
và hiệu qu giáo d c; xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất l ợng giáo d c,
thực hiện kiểm định chất l ợng cơ s giáo d c c a các cấp học, trình độ đào t o và
kiểm định các ch ơng trình giáo d c nghề nghiệp, đ i học.
g) Đẩy m nh ứng d ng công nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng cao
hiệu qu qu n lỦ giáo d c

các cấp.

2.4.2.ăPhátătri năđ iăngũănhƠăgiáoăvƠăcánăb ăqu nălỦăgiáoăd c
a) C ng cố, hoàn thiện hệ thống đào t o giáo viên, đổi mới căn b n và toàn
diện nội dung và ph ơng pháp đào t o, bồi d ỡng nhằm hình thành đội ngũ nhà
giáo và cán bộ qu n lỦ giáo d c đ sức thực hiện đổi mới ch ơng trình giáo d c phổ
thông sau năm 2015. Tập trung đầu t xây dựng các tr
ph m t i các tr

ng s ph m và các khoa s

ng đ i học để nâng cao chất l ợng đào t o giáo viên.

b) Đ m b o từng b ớc có đ giáo viên thực hiện giáo d c toàn diện theo
ch ơng trình giáo d c mầm non và phổ thông, d y học 2 buổi/ngày, giáo viên d y
ngo i ngữ, giáo viên t vấn học đ
và giáo viên giáo d c th

ng và h ớng nghiệp, giáo viên giáo d c đặc biệt

ng xuyên.

c) Chuẩn hóa trong đào t o, tuyển chọn, sử d ng và đánh giá nhà giáo và cán
bộ qu n lỦ giáo d c. Chú trọng nâng cao đ o đức nghề nghiệp, tác phong và t cách
c a đội ngũ nhà giáo để làm g ơng cho học sinh, sinh viên.
Tiếp t c đào t o, đào t o l i, bồi d ỡng đội ngũ nhà giáo để đến năm 2020,
100% giáo viên mầm non và phổ thông đ t chuẩn trình độ đào t o, trong đó 60%
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giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học, 88% giáo viên trung học cơ s và
16,6% giáo viên trung học phổ thông đ t trình độ đào t o trên chuẩn; 38,5% giáo
viên trung cấp chuyên nghiệp, 60% gi ng viên cao đẳng và 100% gi ng viên đ i
học đ t trình độ th c sỹ tr lên; 100% gi ng viên đ i học và cao đẳng sử d ng thành
th o một ngo i ngữ.
Thực hiện đề án đào t o gi ng viên có trình độ tiến sĩ các tr

ng đ i học, cao

đẳng với ph ơng án kết hợp đào t o trong và ngoài n ớc để đến năm 2020 có 25%
gi ng viên đ i học và 8% gi ng viên cao đẳng là tiến sỹ.
d) Thực hiện các chính sách u đưi về vật chất và tinh thần t o động lực cho
các nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo d c, nhất là với giáo viên mầm non; có chính
sách đặc biệt nhằm thu hút các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm
và uy tín trong và ngoài n ớc tham gia phát triển giáo d c.
2.4.3.ăĐổiăm iăn iădung,ăph
ch tăl

ngăphápăd yăh c,ăthi,ăki mătraăvƠăđánhăgiáă

ngăgiáoăd c
a) Trên cơ s đánh giá ch ơng trình giáo d c phổ thông hiện hành và tham

kh o ch ơng trình tiên tiến c a các n ớc, thực hiện đổi mới ch ơng trình và sách
giáo khoa từ sau năm 2015 theo định h ớng phát triển năng lực học sinh, vừa đ m
b o tính thống nhất trong toàn quốc, vừa phù hợp với đặc thù mỗi địa ph ơng. Chú
trọng nội dung giáo d c đ o đức, pháp luật, thể chất, quốc phòng - an ninh và các
giá trị văn hóa truyền thống; giáo d c kỹ năng sống, giáo d c lao động và h ớng
nghiệp học sinh phổ thông.
b) Đổi mới ch ơng trình, tài liệu d y học trong các cơ s giáo d c nghề
nghiệp và đ i học dựa trên nhu cầu c a đơn vị sử d ng lao động, vận d ng có chọn
lọc một số ch ơng trình tiên tiến trên thế giới, phát huy vai trò c a các tr

ng trọng

điểm trong từng khối ngành, nghề đào t o để thiết kế các ch ơng trình liên thông.
Phát triển các ch ơng trình đào t o đ i học theo hai h ớng: nghiên cứu và nghề
nghiệp ứng d ng.
c) Phát triển các ch ơng trình giáo d c th

ng xuyên, ứng d ng công nghệ

thông tin và truyền thông m rộng các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập đa
d ng c a mọi ng

i, giúp ng

i học hoàn thiện nhân cách, m rộng hiểu biết, nâng
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cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp v phù hợp với yêu cầu công việc và
nâng cao chất l ợng cuộc sống.
d) Tiếp t c đổi mới ph ơng pháp d y học và đánh giá kết qu học tập, rèn
luyện theo h ớng phát huy tích cực, tự giác, ch động, sáng t o và năng lực tự học
c a ng

i học. Đẩy m nh ứng d ng công nghệ thông tin và truyền thông trong d y

và học, đến năm 2015, 100% gi ng viên đ i học, cao đẳng và đến năm 2020, 100%
giáo viên giáo d c nghề nghiệp và phổ thông có kh năng ứng d ng công nghệ
thông tin và truyền thông trong d y học. Biên so n và sử d ng giáo trình, sách giáo
khoa điện tử. Đến năm 2020, 90% tr

ng tiểu học và 50% tr

ng trung học cơ s tổ

chức d y học 2 buổi/ngày. Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi
tuyển sinh đ i học, cao đẳng theo h ớng đ m b o thiết thực, hiệu qu , khách quan
và công bằng; kết hợp kết qu kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo d c với kết
qu thi.
đ) Thực hiện định kỳ đánh giá quốc gia về chất l ợng học tập c a học sinh
phổ thông nhằm xác định mặt bằng chất l ợng và làm căn cứ đề xuất chính sách
nâng cao chất l ợng giáo d c c a các địa ph ơng và c n ớc.
2.4.4.ăTĕngăngu năl căđ uăt ăvƠăđổiăm iăc ăch ătƠiăchínhăgiáoăd c
a) Tiếp t c đổi mới cơ chế tài chính giáo d c nhằm huy động, phân bổ và sử
d ng hiệu qu hơn các nguồn lực c a nhà n ớc và xư hội đầu t cho giáo d c; nâng
cao tính tự ch c a các cơ s giáo d c, đ m b o tính minh b ch và trách nhiệm đối
với Nhà n ớc, ng

i học và xư hội; đ m b o nguồn lực tài chính cho một số cơ s

giáo d c Việt Nam đ sức hội nhập và c nh tranh quốc tế.
b) Đ m b o tỷ lệ chi cho giáo d c trong tổng ngân sách nhà n ớc từ 20% tr
lên, phù hợp với điều kiện kinh tế - xư hội và qu n lỦ sử d ng có hiệu qu . Ngân
sách nhà n ớc đầu t cho giáo d c đ ợc tập trung u tiên cho giáo d c phổ cập;
giáo d c

những vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số và các đối t ợng chính

sách xư hội; giáo d c năng khiếu và tài năng; đào t o nhân lực chất l ợng cao; đào
t o các ngành khoa học cơ b n, khoa học xư hội nhân văn, khoa học mũi nhọn và
những ngành khác mà xư hội cần nh ng khó thu hút ng
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i học.

c) Đầu t ngân sách nhà n ớc có trọng điểm, không bình quân dàn tr i cho
các cơ s giáo d c công lập, đầu t đến đâu đ t chuẩn đến đó. Từng b ớc chuẩn
hóa, hiện đ i hóa cơ s vật chất kỹ thuật, đ m b o đ nguồn lực tài chính và ph ơng
tiện d y học tối thiểu c a tất c các cơ s giáo d c; u tiên đầu t xây dựng một số
tr

ng đ i học xuất sắc, chất l ợng trình độ quốc tế, các tr

chuyên, tr

ng đào t o học sinh năng khiếu, tr

ng trọng điểm, tr

ng

ng dân tộc nội trú, bán trú. Phấn

đấu đến năm 2020 có một số khoa, chuyên ngành đ t chất l ợng cao. Quy ho ch,
đ m b o quỹ đất để xây dựng tr

ng học, u tiên xây dựng các khu đ i học tập

trung và ký túc xá cho sinh viên.
d) Có cơ chế, chính sách quy định trách nhiệm c a doanh nghiệp trong đầu
t phát triển đào t o nhân lực, đặc biệt đào t o nhân lực chất l ợng cao và nhân lực
thuộc ngành nghề mũi nhọn. Quy định trách nhiệm c a các ngành, các tổ chức
chính trị - xư hội, cộng đồng và gia đình trong việc đóng góp nguồn lực và tham gia
các ho t động giáo d c, t o cơ hội học tập suốt đ i cho mọi ng

i, góp phần từng

b ớc xây dựng xư hội học tập. Xây dựng và thực hiện chế độ học phí mới nhằm
đ m b o sự chia sẻ hợp lỦ giữa nhà n ớc, ng

i học và các thành phần xư hội.

đ) Triển khai các chính sách c thể để hỗ trợ cho các cơ s giáo d c đ i học,
d y nghề và phổ thông ngoài công lập, tr ớc hết về đất đai, thuế và vốn vay. Xác
định rõ ràng, c thể các tiêu chí thành lập cơ s giáo d c, b o đ m chất l ợng, t o
điều kiện thuận lợi cho ng
tr

i dân và các tổ chức kinh tế - xư hội tham gia thành lập

ng theo quy ho ch phát triển c a Nhà n ớc.
2.4.5.ă Tĕngă c

ngă gắnă đƠoă t oă v iă sửă d ng,ă nghiênă c uă khoaă h că vƠă

chuy năgiaoăcôngăngh ăđápă ngănhuăc uăxưăh i
a) Khuyến khích doanh nghiệp, các nhà đầu t trong và ngoài n ớc m các
cơ s giáo d c nghề nghiệp, đ i học để tăng c
và góp phần cung ứng nhân lực cho thị tr

ng kh năng tự cung ứng nhân lực

ng lao động.

b) Quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Giáo d c và Đào t o
với các bộ, ngành, địa ph ơng; giữa các cơ s đào t o và doanh nghiệp trong việc
xác định nhu cầu đào t o, xây dựng và đánh giá ch ơng trình, tuyển sinh, tổ chức
đào t o và thực tập t i công nghiệp, tuyển d ng học sinh, sinh viên tốt nghiệp.
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c) Gắn kết chặt chẽ đào t o với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
và s n xuất; thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ trong các cơ s đào
t o. Nâng cao năng lực c a các cơ s nghiên cứu khoa học, trong đó u tiên đầu t
cho các cơ s nghiên cứu khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm trong
các tr

ng đ i học.
2.4.6.ăTĕngăc

ngăh ătr ăphátătri năgiáoăd căđ iăv iăcácăvùngăkhóăkhĕn,ă

dơnăt căthi uăs ăvƠăđ iăt

ngăchínhăsáchăxưăh i

a) Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm đ m b o bình đẳng về cơ hội
học tập, hỗ trợ và u tiên phát triển giáo d c và đào t o nhân lực cho vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, các đối t ợng chính sách xư hội, ng

i nghèo.

b) Có chính sách u đưi đối với nhà giáo, cán bộ qu n lỦ giáo d c

vùng dân

tộc thiểu số, vùng khó khăn.
c) Phát triển giáo d c từ xa, giáo d c nghề nghiệp, m rộng hệ thống dự bị
đ i học. Phát triển hệ thống cơ s giáo d c đặc biệt dành cho ng
em bị nh h

ng b i HIV và trẻ em lang thang đ

i khuyết tật, trẻ

ng phố, các đối t ợng khó khăn

khác.
d) Tăng đầu t cho giáo d c đặc biệt; có chính sách đưi ngộ đối với giáo viên
giáo d c đặc biệt và học sinh khuyết tật.
2.4.7.ăPhátătri năkhoaăh căgiáoăd c
a)

u tiên nghiên cứu cơ b n về khoa học giáo d c; tổng kết kinh nghiệm

thực tiễn và xu thế phát triển giáo d c trong và ngoài n ớc, nghiên cứu đón đầu
nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc ho ch định đ

ng lối, ch tr ơng,

chiến l ợc và chính sách phát triển giáo d c c a Đ ng và Nhà n ớc, ph c v đổi
mới qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c và qu n lỦ cơ s giáo d c, đổi mới quá trình giáo
d c trong các nhà tr

ng, góp phần thiết thực và hiệu qu vào sự nghiệp phát triển

giáo d c nói chung và xây dựng nền khoa học giáo d c Việt Nam nói riêng.
b) Phát triển m ng l ới cơ s nghiên cứu khoa học giáo d c, tập trung đầu t
nâng cao năng lực nghiên cứu c a cơ quan nghiên cứu khoa học giáo d c quốc gia
và các viện nghiên cứu trong các tr

ng s ph m trọng điểm. Tập trung xây dựng
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đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo d c thông qua đào t o trong và ngoài
n ớc, trao đổi hợp tác quốc tế.
c) Triển khai ch ơng trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo d c; thực
hiện tốt chuyển giao các kết qu nghiên cứu khoa học và ứng d ng ph c v đổi mới
căn b n, toàn diện nền giáo d c Việt Nam.
2.4.8.ăM ăr ngăvƠănơngăcaoăhi uăqu ăh pătácăqu căt ăv ăgiáoăd c
a) Tăng chỉ tiêu đào t o
tr

n ớc ngoài bằng ngân sách Nhà n ớc cho các

ng đ i học trọng điểm và viện nghiên cứu quốc gia, u tiên các ngành khoa học,

công nghệ mũi nhọn. Khuyến khích và hỗ trợ công dân Việt Nam đi học tập và
nghiên cứu

n ớc ngoài bằng kinh phí tự túc.

b) Khuyến khích các cơ s giáo d c trong n ớc hợp tác với các cơ s giáo
d c n ớc ngoài để nâng cao năng lực qu n lỦ, đào t o, nghiên cứu khoa học, chuyển
giao công nghệ, đào t o bồi d ỡng giáo viên, gi ng viên và cán bộ khoa học và
qu n lỦ giáo d c; tăng số l ợng học bổng cho học sinh, sinh viên đi học n ớc ngoài.
c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân n ớc ngoài, tổ chức quốc tế, ng
Việt Nam định c

i

n ớc ngoài đầu t , tài trợ cho giáo d c, tham gia gi ng d y và

nghiên cứu khoa học, ứng d ng khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần đổi
mới giáo d c

Việt Nam. Xây dựng một số tr

ng đ i học, trung tâm nghiên cứu

hiện đ i để thu hút các nhà khoa học trong n ớc, quốc tế đến gi ng d y và nghiên
cứu khoa học.
Tóm l i, Các gi i pháp phát triển giáo d c trong giai đo n đến năm 2020
đ ợc xây dựng trên cơ s đ m b o các định h ớng sau:
- Thể hiện rõ m c đích t o động lực, phát huy nguồn lực và nâng cao hiệu
qu sử d ng các nguồn lực cho giáo d c; đồng th i có tính toàn diện và đột phá để
thực hiện có hiệu qu tất c các m c tiêu giáo d c;
- Thể hiện tinh thần phát huy cao độ nội lực, đồng th i tăng c

ng hợp tác

quốc tế trong giai đo n hội nhập;
- Xác định u tiên cho mỗi giai đo n phát triển c a giáo d c
Các gi i pháp chiến l ợc đều cũng có những điểm mới rõ rệt so với các gi i
pháp c a Chiến l ợc 2001 – 2010, c thể:
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- Lấy qu n lỦ chất l ợng làm trọng tâm, nâng cao tính tự ch , tự chịu trách
nhiệm c a các cơ s giáo d c; thực hiện c i cách hành chính triệt để trong toàn hệ
thống; tin học hoá toàn bộ công tác qu n lỦ.
- Tập trung vào việc t o ra động lực d y học và rèn luyện nâng cao năng lực
nghề nghiệp bằng cách thay đổi chính sách tuyển d ng, đánh giá, chế độ đưi ngộ,
khuyến khích sự c nh tranh lành m nh; đổi mới toàn diện công tác đào t o, bồi
d ỡng giáo viên theo các ch ơng trình tiên tiến quốc tế; thu hút các nhà khoa học
trong và ngoài n ớc tham gia gi ng d y

các tr

ng đ i học.

- Tái cấu trúc hệ thống giáo d c quốc dân theo h ớng m , đa d ng hoá, liên
thông, khắc ph c tình tr ng mất cân đối, t o cơ hội học tập suốt đ i cho mọi ng

i.

- Thay đổi cơ b n ch ơng trình giáo d c phổ thông theo h ớng tích hợp,
phân hoá, tăng c

ng ho t động xư hội; tăng c

ng áp d ng các ch ơng trình giáo

d c tiên tiến trên thế giới đối với giáo d c nghề nghiệp và đ i học; t o sự chuyển
biến m nh mẽ về trình độ ngo i ngữ c a học sinh, sinh viên.
- Chất l ợng giáo d c

các cấp học và trình độ đào t o sẽ đ ợc đánh giá

quốc gia và công bố kết qu tr ớc xư hội. Tr ớc mắt, đối với giáo d c phổ thông,
thực hiện đánh giá quốc gia 3 năm một lần, tiến tới tham gia đánh giá quốc tế về
chất l ợng. Hệ thống tổ chức kiểm định độc lập về chất l ợng giáo d c sẽ đ ợc
thành lập để kiểm định các cơ s giáo d c công lập và ngoài công lập.
- Thực hiện đào t o gắn với nhu cầu xư hội, t o điều kiện để các doanh
nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện ch ơng trình đào t o; m rộng
các hình thức hợp tác giữa nhà tr

ng và doanh nghiệp trong đào t o và sử d ng

nhân lực, chuyển giao công nghệ; xây dựng một số trung tâm phân tích dự báo nhu
cầu nhân lực cung cấp số liệu và cơ s khoa học cho việc h ớng nghiệp, xây dựng
ch ơng trình, lập kế ho ch đào t o nghề nghiệp.
- Xây dựng các mô hình cơ s giáo d c tiên tiến, t o môi tr
lành m nh

mọi cấp học và trình độ đào t o.

2.5. Tổ ch c th c hi n chi năl

c

2.5.1.ăHaiăgiaiăđo năth căhi năchi năl
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c

ng giáo d c

a) Giai đo n 1 (2011-2015): thực hiện đổi mới qu n lỦ giáo d c; hoàn thiện
cơ cấu hệ thống giáo d c quốc dân; xây dựng khung trình độ quốc gia; triển khai
xây dựng một số cơ s giáo d c nghề nghiệp và đ i học chất l ợng cao và tr

ng

đ i học theo định h ớng nghiên cứu; đổi mới nội dung và ph ơng pháp đào t o
các tr

ng đ i học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; đào t o bồi d ỡng và

thực hiện các chính sách t o động lực phát triển đội ngũ nhà giáo và đội ngũ cán bộ
qu n lỦ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo d c. Tập trung chuẩn bị các điều kiện để thực
hiện đổi mới giáo d c phổ thông sau năm 2015; Triển khai các b ớc xây dựng xư
hội học tập. Đánh giá, điều chỉnh các m c tiêu và gi i pháp chiến l ợc vào cuối
năm 2015; tổ chức sơ kết thực hiện Chiến l ợc giai đo n 1 vào đầu năm 2016.
b) Giai đo n 2 (2016-2020): Triển khai thực hiện đổi mới ch ơng trình giáo
d c phổ thông; tiếp t c thực hiện đổi mới giáo d c nghề nghiệp, đ i học và một số
nhiệm v c a giai đo n 1 với các điều chỉnh bổ sung; tập trung c ng cố và nâng cao
chất l ợng giáo d c. Đánh giá kết qu thực hiện Chiến l ợc phát triển giáo d c
2011 - 2020 vào cuối năm 2020 và tổng kết vào đầu năm 2021.
2.5.2.ăPhơnăcôngăth căhi năchi năl

c

a) Hội đồng Quốc gia Giáo d c và Phát triển nhân lực t vấn giúp Th t ớng
Chính ph trong việc chỉ đ o thực hiện Chiến l ợc phát triển giáo d c 2011-2020.
b) Bộ Giáo d c và Đào t o: Ch trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan và
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng tổ chức quán triệt và
triển khai thực hiện Chiến l ợc phát triển giáo d c 2011-2020; h ớng dẫn các bộ,
ngành, địa ph ơng xây dựng và tổ chức thực hiện quy ho ch, kế ho ch phát triển
giáo d c 5 năm và hàng năm phù hợp với Chiến l ợc phát triển giáo d c, Chiến
l ợc và Quy ho ch phát triển nhân lực Việt Nam giai đo n 2011-2020; kiểm tra,
giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Th t ớng Chính ph ; tổ
chức sơ kết việc thực hiện Chiến l ợc phát triển giáo d c 2011-2020 vào đầu năm
2016 và tổng kết vào đầu năm 2021; Ch trì, phối hợp với Bộ Nội v , Bộ Lao động,
Th ơng binh và Xư hội, các Bộ, Ngành liên quan và các địa ph ơng xây dựng các
chính sách đối với nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo d c, chính sách hỗ trợ ng

i học

thuộc diện chính sách và các chính sách khác có liên quan; Ch trì, phối hợp với các
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bộ có liên quan xây dựng các chính sách về tự ch tài chính trong các cơ s giáo
d c, các chính sách tài chính khuyến khích gắn kết đào t o với nghiên cứu khoa học
và ứng d ng, khuyến khích các thành phần kinh tế - xư hội đầu t cho giáo d c, quy
định trách nhiệm c a các doanh nghiệp đối với công tác đào t o và bồi d ỡng nhân
lực.
c) Bộ Kế ho ch và Đầu t ch trì tổng hợp kế ho ch phát triển giáo d c c a
các Bộ, Ngành và địa ph ơng vào kế ho ch phát triển kinh tế - xư hội quốc gia; ch
trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo d c và Đào t o huy động các nguồn tài trợ
trong và ngoài n ớc cho phát triển giáo d c; ch trì, phối hợp với các Bộ, Ngành tổ
chức công tác thông tin về nhu cầu nhân lực.
d) Bộ Tài chính ch trì, phối hợp với Bộ Kế ho ch và Đầu t , Bộ Giáo d c
và Đào t o, Bộ Lao động, Th ơng binh và Xư hội đ m b o ngân sách cho nhu cầu
phát triển giáo d c giai đo n 2011-2020; hoàn thiện chính sách tài chính và chế độ
qu n lỦ tài chính trong lĩnh vực giáo d c để sử d ng có hiệu qu các nguồn tài chính
đầu t cho giáo d c.
đ) Bộ Khoa học và Công nghệ ch trì, phối hợp với Bộ Giáo d c và Đào t o
và các Bộ, ngành, địa ph ơng xây dựng cơ chế, chính sách và kế ho ch phối hợp
các ho t động nghiên cứu khoa học, công nghệ giữa các viện nghiên cứu với các
tr

ng đ i học, cao đẳng; tham gia xây dựng các tr
e) Bộ Tài nguyên và Môi tr

t o, Bộ Xây dựng,

ng đ i học xuất sắc.

ng ch trì, phối hợp với Bộ Giáo d c và Đào

y ban nhân dân các cấp quy ho ch quỹ đất cho các cơ s giáo

d c.
g) Các Bộ Nội v , Bộ Lao động, Th ơng binh và Xư hội, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành khác theo chức
năng và nhiệm v tổ chức, chỉ đ o thực hiện Chiến l ợc phát triển giáo d c 20112020 trong ph m vi thẩm quyền; xây dựng quy ho ch, kế ho ch phát triển đào t o
nhân lực 5 năm và hàng năm, các ch ơng trình, đề án phát triển đào t o nhân lực
c a bộ, ngành phù hợp với Chiến l ợc phát triển giáo d c 2011-2020, Chiến l ợc và
Quy ho ch phát triển nhân lực giai đo n 2011-2020; chỉ đ o, tổ chức thực hiện,
kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện quy ho ch, kế ho ch, ch ơng trình, đề
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án c a bộ, ngành; phối hợp với Bộ Giáo d c và Đào t o và các Bộ, ngành khác triển
khai thực hiện các nhiệm v phát triển giáo d c trên ph m vi toàn quốc.
h)

y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng chịu trách

nhiệm phát triển giáo d c trên địa bàn theo thẩm quyền; xây dựng và thực hiện
chiến l ợc, quy ho ch phát triển giáo d c đến năm 2020, kế ho ch phát triển giáo
d c 5 năm và hàng năm, các ch ơng trình, đề án phát triển giáo d c c a địa ph ơng
phù hợp với Chiến l ợc phát triển giáo d c 2011-2020, Chiến l ợc, Quy ho ch phát
triển nhân lực 2011-2020 và kế ho ch phát triển kinh tế - xư hội c a địa ph ơng
trong cùng th i kỳ; chỉ đ o, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc
thực hiện chiến l ợc, quy ho ch, kế ho ch, ch ơng trình, đề án c a địa ph ơng.
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Ch

ngă3

LU TăGIỄOăD C
3.1. S c n thi t ban hành và sửaăđổi Lu t giáo d c
3.1.1.ăăM tăs ăv năđ ăchung
Khi xư hội loài ng
quan hệ trong cộng đồng ng

i đư phát triển đến một giai đo n nhất định, các mối
i tr nên phức t p mà những quy ớc gi n đơn tr ớc

đó không còn đ kh năng điều chỉnh các mối quan hệ xư hội nữa thì sẽ xuất hiện
những yếu tố đầu tiên c a Luật pháp. Trong lịch sử phát triển c a nền văn minh
nhân lo i đư ghi nhận nhiều bộ luật ra đ i từ rất sớm. Bộ luật rất hà khắc nh ng
cũng rất khoan dung c a ông vua th i cổ đ i xứ Assyrie vùng L ỡng hà
(Mésopotamie) đ ợc khắc trên đá bằng chữ t ợng hình d ới th i vua Hammurabi
(1792-1750 Tr CN). Bộ luật này chia xư hội thành ba h ng ng
nô lệ, h ng nào

i: quỦ tộc-bình dân-

bậc cao hơn thì ph i chịu hình ph t nặng hơn tuy cùng tội lỗi nh

nhau. Trung hoa cổ đ i cũng có c một phái pháp gia bao gồm những nhà t t

ng-

chính trị ch tr ơng ph i cai trị xư hội bằng những luật lệ hà khắc, điển hình là hình
luật c a Th ơng

ng, t ớng quốc n ớc Tần cuối th i Chiến quốc. Hình luật c a

ông nghiêm khắc đến nỗi chính ông l i bị khép vào tội chết căn cứ vào những quy
định không có tình tiết “gi m nhẹ” c a bộ luật mà ông là tác gi .
Nh vậy, việc sử d ng luật pháp để điều chỉnh các quan hệ xư hội đư có từ
th i xa x a trong lịch sử phát triển c a nhân lo i. Quá trình phát triển c a xư hội
loài ng

i càng văn minh, tiến bộ và phức t p hơn thì hệ thống luật pháp cũng ngày

càng hoàn thiện, tiến bộ và nhân đ o hơn.
Khái niệm “Pháp luật13” đ ợc các nhà t t

ng lớn định nghĩa từ khá lâu,

ngay từ những ngày đầu c a nền văn minh hiện đ i. Trong tác phẩm “Tinh thần luật
pháp”(Esprit Des Lois -1748), Montesquieu cho rằng “Pháp luật là những quan hệ
tất yếu xuất phát từ b n chất c a sự vật”; còn trong bộ Bách khoa toàn th c a phái
Bách khoa Pháp do Dierot làm th lĩnh đư nêu lên một định nghĩa sát hơn: “Pháp
luật nói chung, là lỦ trí con ng

i vận d ng để qu n lỦ các dân tộc sống trên trái

đất”.
13

. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, là công c điều chỉnh các quan hệ xư hội do Nhà n ớc ban hành,
thể hiện Ủ chí c a giai cấp cầm quyền và đ ợc thực hiện bằng các biện pháp c ỡng chế c a Nhà n ớc.
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Các bộ Luật về giáo d c ra đ i muộn hơn, chẳng h n 1858 (Pháp), 1864
(Mỹ), 1872 (Nhật).

n ớc ta, từ khi ra đ i nhà n ớc kiểu mới-N ớc Việt Nam dân

ch cộng hòa, đư ban hành nhiều văn b n có tính chất luật và luật về giáo d c để
qu n lỦ ho t động liên quan đến lĩnh vực giáo d c. Các văn b n luật về giáo d c ra
đ i đư góp phần hoàn thiện thể chế luật pháp c a n ớc ta
3.1.2.ăQuáătrìnhăth ăch ăhóaălu tăphápăv ăgiáoăd că ăn

cătaătr

căkhiă

banăhƠnhăLu tăgiáoăd c
Ngay từ khi mới ra đ i nhà n ớc Việt Nam dân ch cộng hòa nay là Cộng
hòa Xư hội Ch nghĩa Việt Nam đư quan tâm xây dựng cơ s pháp luật trong lĩnh
vực giáo d c. Có thể kể ra một số văn b n quy ph m pháp luật có liên quan:
- Sắc lệnh SL 20 ngày 08/9/1945 về thành lập Nha bình dân học v và c ỡng
bức học Quốc ngữ;
- Sắc lệnh 146/SL ngày 20/6/1946 và sắc lệnh 147/SL ngày 10/8/1946 quy
định về giáo d c quốc dân: các nguyên tắc cơ b n và tổ chức các bậc học cơ b n c a
nền giáo d c mới;
- Thông t số 56 ngày 31/7/1950 c a Bộ giáo d c chỉ đ o c i cách giáo d c
lần thứ nhất; Nghị định số 1027 ngày 27/8/1956 c a Chính ph chỉ đ o c i cách
giáo d c lần thứ hai; Nghị quyết số 14 tháng 12/1978 và các quyết định số 243/CP
ngày 28/6/1979, số 126/CP ngày 19/3/1991 c a Chính ph chỉ đ o c i cách giáo d c
lần thứ ba;
- Nghị định số 90/CP c a Chính ph về cơ cấu hệ thống giáo d c quốc dân;
- Luật phổ cập giáo d c tiểu học đ ợc Quốc hội khóa VIII thông qua ngày
12/8/1991 t i kỳ họp thứ 9;
3.1.3.ăăS ăc năthi tăbanăhƠnh,ăsửaăđổiăLu tăgiáoăd că ăn

căta

Những văn b n quy ph m pháp luật trong lĩnh vực giáo d c nêu trên đư kịp
th i xác định khung pháp lỦ cho các vấn đề qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c phù hợp
với từng giai đo n. Tuy nhiên nhiều văn b n thiếu c thể, ch a đồng bộ, ph m vi
điều chỉnh ch a rộng, ch a t o cơ s pháp lỦ cho toàn bộ hệ thống giáo d c quốc
dân trong tình hình mới. Để phát triển sự nghiệp giáo d c, tăng c

ng hiệu lực qu n

lỦ nhà n ớc về giáo d c nhằm nâng cao dân trí, đào t o nhân lực, bồi d ỡng nhân
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tài ph c v công cuộc công nghiệp hóa, hiện đ i hóa đất n ớc, ngày 02/12/1998
Quốc hội n ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam đư thông qua Luật giáo d c, có
hiệu lực từ 01/6/1999. Ngày 14/6/2005 t i kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI đư thông
qua Luật giáo d c (sửa đổi) thay thế Luật giáo d c ban hành năm 1998. Luật giáo
d c mới có 9 ch ơng, 120 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.
Luật giáo d c đ ợc Quốc hội ban hành năm 2005 đư t o cơ s pháp lỦ để
tiếp t c xây dựng và phát triển nền giáo d c n ớc nhà trong th i kỳ công nghiệp
hoá, hiện đ i hoá. Luật đư t o đ ợc b ớc tiến quan trọng, tháo gỡ đ ợc nhiều v ớng
mắc trong ho t động giáo d c. Qua 3 năm thực hiện, Luật giáo d c 2005 đư góp
phần phát triển sự nghiệp giáo d c, nâng cao trình độ dân trí và chất l ợng nguồn
nhân lực, góp phần đào t o nhân tài cho đất n ớc. Tuy nhiên, trong quá trình triển
khai thực hiện Luật đụ nảy sinh một số điểm hạn chế, bất cập, một số quy định c a
Luật chưa đi vào cuộc sống. Một số điểm ch a phù hợp với tình hình thực tiễn và
yêu cầu nâng cao chất l ợng giáo d c, nâng cao hiệu lực qu n lỦ nhà n ớc về giáo
d c, phát huy tốt hơn hợp tác quốc tế về giáo d c cần đ ợc sửa đổi, bổ sung kịp
th i. Một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho rõ ràng hơn để dễ h ớng dẫn, dễ
thực hiện. Những sửa đổi, bổ sung Luật giáo d c nhằm t o cơ s cho việc nâng cao
chất l ợng giáo d c toàn diện, nâng cao chất l ợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ qu n
lỦ giáo d c, thực hiện chế độ chính sách đối với ng

i học, t o điều kiện cho sự

nghiệp giáo d c phát triển m nh mẽ hơn.
Ngày 15 tháng 4 năm 2009, Bộ Chính trị có Thông báo số 242-TB/TW kết
luận c a Bộ Chính trị về tiếp t c thực hiện Nghị quyết Trung ơng 2 khoá VIII,
ph ơng h ớng phát triển giáo d c đến năm 2020. Các quan điểm chỉ đ o quan trọng
này cần đ ợc thể chế thành các nội dung pháp luật. Ngày 19 tháng 6 năm 2009,
Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 5 thông qua Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 về
ch tr ơng, định h ớng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo d c và đào t o
từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, một số nội dung c a Nghị quyết
cần đ ợc thể chế trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c a Luật giáo d c
nhằm b o đ m tính thống nhất c a hệ thống pháp luật. Với những lỦ do nêu trên,
việc sửa đổi, bổ sung một số điều c a Luật giáo d c là cần thiết. Luật sửa đổi, bổ
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sung một số điều c a Luật giáo d c ban hành năm 2009, so với bố c c c a Luật
giáo d c 2005 thì đư bổ sung thêm 5 điều mới, sửa đổi, bổ sung liên quan đến 24
điều trong tổng số 120 điều.
Sự ra đ i và sửa đổi Luật giáo d c có Ủ nghĩa lớn lao c về mặt lỦ luận cũng
nh thực tiễn: Về mặt lý luận, Luật giáo d c ra đ i, đ ợc sửa đổi đư góp phần bổ
sung và hoàn thiện cơ s luật pháp trong lĩnh vực ho t động giáo d c, góp phần
hoàn thiện hệ thống Luật pháp c a nhà n ớc ta. Nhà n ớc ta đang trong giai đo n
xây dựng và hoàn thiện nhà n ớc pháp quyền xư hội ch nghĩa đòi hỏi ph i đẩy
nhanh việc hoàn thiện cơ s luật pháp trên tất c các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực
giáo d c. Luật giáo d c là sự thể chế hóa đ

ng lối quan điểm c a Đ ng và Nhà

n ớc ta về giáo d c thành luật pháp, từ đó hiện thực hóa đ

ng lối quan điểm c a

Đ ng và Nhà n ớc ta về giáo d c trong đ i sống xư hội. Về mặt thực tiễn, Luật giáo
d c ra đ i, đ ợc sửa đổi góp phần t o ra cơ s pháp lỦ cho các ho t động giáo d c,
tăng c

ng Pháp chế, t o điều kiện để thực hiện tốt hơn cuộc vận động “sống và

làm việc theo pháp luật” góp phần xây dựng trật tự xư hội, duy trì kỷ c ơng luật
pháp, chấn h ng nền giáo d c n ớc nhà. Xư hội luôn vận động và phát triển, nhất là
trong giai đo n hội nhập hiện nay, nhiều vấn đề mới phát sinh, nhiều quy định tr ớc
đây nay không còn phù hợp đòi hỏi ph i có những điều chỉnh về mặt luật pháp để
t o điều kiện qu n lỦ ho t động giáo d c tốt hơn. Ho t động giáo d c diễn ra trong
thực tiễn ngày càng phong phú, đa d ng và phức t p, nẩy sinh nhiều rất nhiều vấn
đề mới đòi hỏi ph i đ ợc luật pháp điều chỉnh.Luật giáo d c ra đ i góp phần nâng
cao hiệu lực và hiệu qu qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c, nhất là trong giai đo n n ớc
ta đang hòa vào xu thế hội nhập và phát triển trên ph m vi toàn cầu.
Nh vậy sự ra đ i và sửa đổi Luật giáo d c là một tất yếu khách quan, một
đòi hỏi khách quan từ thực tiễn, đóng một vai trò quan trọng c về mặt hoàn thiện
thể chế luật pháp, góp phần tăng c

ng Pháp chế

n ớc ta cũng nh thúc đẩy sự

nghiệp giáo d c n ớc nhà phát triển đúng h ớng, nhất là trong giai đo n n ớc ta
đang trong quá trình đổi mới t o lập nền kinh tế thị tr

ng theo định h ớng xư hội

ch nghĩa, quá trình hội nhập để phát triển. Một vấn đề đặt ra hết sức tự nhiên, đó
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là mỗi chúng ta phải làm gì để góp phần nhỏ bé c a mình vào việc hiện thực hóa
Luật giáo d c trong đ i sống xư hội?
3.2. N iădungăc ăb n c a Lu t giáo d c
3.2.1. Khái ni măvƠătổngăquanăv ăLu tăgiáoăd căhi năhƠnh
3.2.1.1. Khái niệm Luật giáo d c là một văn b n luật c a nhà n ớc ban hành
nhằm thể chế hóa đ

ng lối giáo d c, t o cơ s pháp lỦ cho các ho t động giáo d c

và qu n lỦ các ho t động giáo d c c a một quốc gia.
3.2.1.2. Tổng quan về Luật giáo d c hiện hành Luật giáo d c năm 2005
đ ợc xây dựng trên cơ s kế thừa và phát triển những quy định c a Luật giáo d c
năm 1998 đư phát huy tác d ng tích cực, t o hành lang pháp lỦ trong tổ chức và
ho t động giáo d c. Cũng nh Luật giáo d c 1998, Luật giáo d c năm 2005 đ ợc
thiết kế theo lối bố c c Chương-M c-Điều-Khoản-Điểm. So với Luật giáo d c năm
1998 có 110 điều, Luật giáo d c năm 2005 có 120 điều, trong đó sữa đổi bổ sung 83
điều về nội dung và 15 điều về kỹ thuật, bỏ bớt 3 điều và viết thêm 13 điều mới.
Năm 2009 Quốc hội đư ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c a Luật giáo
d c 2005 gồm:sửa đổi, bổ sung liên quan đến 24 điều; bổ sung 5 điều mới: 50 a,,b và
110a,b,c.
Những nội dung mới đ ợc bổ sung năm 2005 bao gồm các quy định nhằm
tập trung gi i quyết năm nhóm vấn đề
Một là, hoàn thiện một b ớc về hệ thống giáo d c quốc dân, khẳng định vị trí
c a giáo d c th

ng xuyên, phát triển giáo d c nghề nghiệp theo ba trình độ đào

t o, tăng kh năng liên thông, phân luồng giữa các bộ phận c a hệ thống.
Hai là, nâng cao chất l ợng và hiệu qu giáo d c, xác định rõ yêu cầu về
ch ơng trình giáo d c, về điều kiện thành lập nhà tr
cơ b n để một tr

ng, xác định những tiêu chí

ng đ i học hoặc viên nghiên cứu đ ợc phép đào t o trình độ tiến

sĩ, định h ớng về công tác kiểm định chất l ợng giáo d c, t o điều kiện chuyển đổi
từ đào t o theo năm học sang đào t o theo tích lũy tín chỉ, tăng tính c nh tranh giữa
các cơ s giáo d c.
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Ba là, nâng cao tính công bằng xư hội trong giáo d c và tăng thêm cơ hội học
tập cho nhân dân, đặc biệt là cơ hội học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số,
các đối t ợng đ ợc h
Bốn là, tăng c

ng chính sách xư hội, con em gia đình nghèo.
ng qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c, xác định những quy ph m

nhằm ngăn ngừa, h n chế các hành vi tiêu cực, xác định rõ trách nhiệm c a Hội
đồng nhân dân,
c a nhà tr

y ban nhân dân cấp tỉnh, nâng cao tính tự ch , tự chịu trách nhiệm

ng, đặc biệt là các tr

ng d y nghề, các tr

ng trung cấp, cao đẳng, đ i

học.
Năm là, khuyến khích đầu t phát triển tr
lỦ để nâng cao chất l ợng ho t động c a các tr

ng ngoài công lập, t o cơ s pháp
ng dân lập, t th c.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2009) c a Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều c a Luật Giáo d c có tác động sâu sắc tới việc nâng cao chất l ợng tổ chức
và ho t động giáo d c góp phần đổi mới giáo d c và t o hành lang pháp lỦ căn b n
cho việc đẩy m nh đổi mới qu n lỦ để nâng cao chất l ợng giáo d c, c thể:
- Khẳng định tính ưu việt c a chế độ cũng như thành tựu quốc gia trong việc
giáo d c và chăm sóc trẻ em, t o cơ s pháp lỦ để Nhà n ớc tiếp t c tăng đầu t có
hiệu qu và nâng cao chất l ợng giáo d c mầm non nói chung và trẻ em 5 tuổi nói
riêng, đặc biệt

vùng miền núi và các vùng kinh tế, xư hội còn nhiều khó khăn.

- Nâng cao chất lượng giáo d c mạnh mẽ qua việc hoàn thiện quản lý nhà
nước về biên so n và b o đ m chất l ợng c a sách giáo khoa, b o đ m có sách giáo
khoa dung để gi ng d y kể c trong tr
t i các tr
tật, tr

ng năng khiếu, tr

ng chuyên biệt cho phù hợp với ng

ng giáo d ỡng, tr

ng dành cho ng

i học

i tàn tật, khuyết

ng dự bị đ i học qua việc b o đ m ph i có đ giáo trình gi ng d y, học tập

trong các cơ s giáo d c nghề nghiệp, giáo d c đ i học; qua việc công khai, minh
b ch hóa ho t động đào t o, việc thực hiện m c tiêu, ch ơng trình giáo d c, nguồn
lực và tài chính, kết qu đánh giá chất l ợng giáo d c, hình thành sự giám sát thực
sự c a các cơ quan nhà n ớc, đội ngũ giáo viên, ng

i học, các đoàn thể và xư hội;

qua việc qu n lỦ chặt chẽ, hiệu qu hơn việc hình thành và ho t động c a các cơ s
giáo d c, qua việc t o điều kiện đòi hỏi các cơ s giáo d c ph i tự ch và tự chịu
trách nhiệm về ho t động c a mình; qua việc hình thành hệ thống các cơ quan kiểm
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định chất l ợng giáo d c và xác định rõ nội dung qu n lỦ nhà n ớc về chất l ợng
giáo d c; qua việc làm rõ hơn yêu cẩu về nội dung, ph ơng pháp giáo d c c a các
cơ s giáo d c có sự tham gia c a ch đầu t n ớc ngoài.
- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo d c qua việc phân công, phân
cấp qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c hợp lỦ hơn trong Chính ph ; giữa các bộ, ngành
và các địa ph ơng; qua việc t o điều kiện thuận lợi cho ho t động đầu t thành lập
cơ s giáo d c theo h ớng xư hội hóa, huy động m nh mẽ các nguồn lực xư hội cho
phát triển giáo d c và đào t o, khuyến khích và t o điều kiện thuận lợi cho các tổ
chức cá nhân, các thành phần kinh tế tích cực tham gia các ho t động phát triển giáo
d c. Đồng th i khắc ph c tình tr ng cơ s giáo d c ho t động giáo d c mà không
đ điều kiện về đội ngũ nhà giáo, về cơ s vật chất, trang thiết bị và tuyển sinh.
3.2.2.ăăN iădungăc ăb năc aăLu tăgiáoăd căhi năhƠnh
3.2.2.1. Những quy định chung đ ợc trình bày trong ch ơng I gồm 20 điều,
từ điều 1 đến điều 20, qui định những vấn đề chung nhất liên quan đến ph m vi điều
chỉnh c a luật. Sau đây là một số nội dung cơ b n cần nắm vững:
- M c tiêu giáo d c (Đ2)
M c tiêu giáo d c là đào t o con ng

i Việt Nam phát triển toàn diện, có đ o

đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lỦ t

ng độc lập

dân tộc và ch nghĩa xư hội; hình thành và bồi d ỡng nhân cách, phẩm chất và năng
lực c a công dân, đáp ứng yêu cầu c a sự nghiệp xây dựng và b o vệ Tổ quốc.
- Tính chất, nguyên lỦ giáo d c (Đ3)
Nền giáo d c Việt Nam là nền giáo d c xư hội ch nghĩa có tính nhân dân,
dân tộc, khoa học, hiện đ i, lấy ch nghĩa Mác - Lênin và t t

ng Hồ Chí Minh

làm nền t ng.
Ho t động giáo d c ph i đ ợc thực hiện theo nguyên lỦ học đi đôi với hành,
giáo d c kết hợp với lao động s n xuất, lỦ luận gắn liền với thực tiễn, giáo d c nhà
tr

ng kết hợp với giáo d c gia đình và giáo d c xư hội.
- Yêu cầu về nội dung, ph ơng pháp giáo d c (Đ5)
Nội dung giáo d c ph i b o đ m tính cơ b n, toàn diện, thiết thực, hiện đ i

và có hệ thống; coi trọng giáo d c t t

ng và Ủ thức công dân; kế thừa và phát huy
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truyền thống tốt đẹp, b n sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân lo i;
phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lỦ lứa tuổi c a ng

i học.

Ph ơng pháp giáo d c ph i phát huy tính tích cực, tự giác, ch động, t duy
sáng t o c a ng

i học; bồi d ỡng cho ng

i học năng lực tự học, kh năng thực

hành, lòng say mê học tập và Ủ chí v ơn lên.
- Văn bằng, chứng chỉ (Đ8)
Văn bằng c a hệ thống giáo d c quốc dân đ ợc cấp cho ng

i học sau khi

tốt nghiệp cấp học hoặc trình độ đào t o. Văn bằng c a hệ thống giáo d c quốc dân
gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ s , bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt
nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đ i học, bằng th c sĩ,
bằng tiến sĩ.
Chứng chỉ c a hệ thống giáo d c quốc dân đ ợc cấp cho ng

i học để xác

nhận kết qu học tập sau khi đ ợc đào t o hoặc bồi d ỡng nâng cao trình độ học
vấn, nghề nghiệp.
- Phát triển giáo d c(Đ9)
Phát triển giáo d c là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào t o
nhân lực, bồi d ỡng nhân tài. Phát triển giáo d c ph i gắn với nhu cầu phát triển
kinh tế - xư hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, c ng cố quốc phòng, an ninh; thực
hiện chuẩn hóa, hiện đ i hóa, xư hội hóa; b o đ m cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu
ngành nghề, cơ cấu vùng miền; m rộng quy mô trên cơ s b o đ m chất l ợng và
hiệu qu ; kết hợp giữa đào t o và sử d ng.
- Quyền và nghĩa v học tập c a công dân (Đ10)
Học tập là quyền và nghĩa v c a công dân. Mọi công dân không phân biệt
dân tộc, tôn giáo, tín ng ỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xư hội, hoàn c nh
kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.
Nhà n ớc thực hiện công bằng xư hội trong giáo d c, t o điều kiện để ai
cũng đ ợc học hành. Nhà n ớc và cộng đồng giúp đỡ để ng
t o điều kiện để những ng

i nghèo đ ợc học tập,

i có năng khiếu phát triển tài năng.

Nhà n ớc u tiên, t o điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình
vùng có điều kiện kinh tế - xư hội đặc biệt khó khăn, đối t ợng đ ợc h
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ng chính

sách u đưi, ng

i tàn tật, khuyết tật và đối t ợng đ ợc h

ng chính sách xư hội

khác thực hiện quyền và nghĩa v học tập c a mình.
- Vai trò và trách nhiệm c a nhà giáo (Đ15)
Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc b o đ m chất l ợng giáo d c. Nhà
giáo ph i không ngừng học tập, rèn luyện nêu g ơng tốt cho ng

i học.

Nhà n ớc tổ chức đào t o, bồi d ỡng nhà giáo; có chính sách sử d ng, đưi
ngộ, b o đ m các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện
vai trò và trách nhiệm c a mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quỦ trọng nhà
giáo, tôn vinh nghề d y học.
- Những điều cấm chung (Đ19, 20)
Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà tr

ng,

cơ s giáo d c khác c a hệ thống giáo d c quốc dân, c a cơ quan nhà n ớc, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xư hội, lực l ợng vũ trang nhân dân. (Đ19);
Cấm lợi d ng các ho t động giáo d c để xuyên t c ch tr ơng, chính sách,
pháp luật c a Nhà n ớc, chống l i Nhà n ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam,
chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, kích động b o lực, tuyên truyền chiến tranh xâm
l ợc, phá ho i thuần phong mỹ t c, truyền bá mê tín, h t c, lôi kéo ng

i học vào

các tệ n n xư hội. Cấm lợi d ng các ho t động giáo d c vì m c đích v lợi.(Đ20)
3.2.2.2. Hệ thống giáo d c quốc dân đ ợc quy định c thể trong ch ơng II,
gồm 5 m c với 27 điều, từ điều 21 đến điều 47 (Xem sơ đồ). Hệ thống giáo d c
quốc dân gồm giáo d c chính quy và giáo d c th

ng xuyên. Các cấp học và trình

độ đào t o c a hệ thống giáo d c quốc dân, gồm: (i) Giáo d c Mầm non có Nhà trẻ
và Mẫu giáo, (ii) Giáo d c phổ thông có Tiểu học, Trung học cơ s và Trung học
phổ thông (iii) Giáo d c nghề nghiệp có Trung cấp chuyên nghiệp và D y nghề (iv)
Giáo d c đ i học có đào t o trình độ Cao đ ng, Đ i học, Th c sĩ, Tiến sĩ.
Giáo d c phổ thông đ ợc quy định t i m c 2, ch ơng II.
Sau đây là một số nội dung cơ b n cần nắm vững:
- Giáo d c phổ thông, tuổi học sinh phổ thông (Đ26)
Giáo d c phổ thông gồm:
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a) Giáo d c tiểu học đ ợc thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớp
năm. Tuổi c a học sinh vào học lớp một là sáu tuổi;
b) Giáo duc trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu
đến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có
tuổi là mười một tuổi;
c) Giáo d c trung học phổ thông đ ợc thực hiện trong ba năm học, từ lớp
m

i đến lớp m

i hai. Học sinh vào học lớp m

học cơ s , có tuổi là m
Bộ tr

i ph i có bằng tốt nghiệp trung

i lăm tuổi.

ng Bộ Giáo d c và Đào t o quy định những tr

tr ớc tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ; học
định đối với học sinh
ng

ng hợp có thể học

tuổi cao hơn tuổi quy

những vùng có điều kiện kinh tế-xư hội khó khăn, học sinh

i dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể

lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi n ơng tựa, học sinh trong diện hộ đói
nghèo theo quy định c a Nhà n ớc, học sinh

n ớc ngoài về n ớc; những tr

hợp học sinh học v ợt lớp, học l u ban; việc học tiếng Việt c a trẻ em ng

ng
i dân

tộc thiểu số tr ớc khi vào học lớp một.
- M c tiêu giáo d c phổ thông (Đ27)
M c tiêu c a giáo d c phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đ o
đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ b n, phát triển năng lực cá nhân,
tính năng động và sáng t o, hình thành nhân cách con ng

i Việt Nam xư hội ch

nghĩa, xây dựng t cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp t c
học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và b o vệ Tổ quốc.
Giáo d c tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho
sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ
năng cơ bản để học sinh tiếp t c học trung học cơ sở.
Giáo d c trung học cơ sở nhằm giúp học sinh c ng cố và phát triển những
kết quả c a giáo d c tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu
biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp t c học trung học phổ thông, trung
cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.
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Giáo d c trung học phổ thông nhằm giúp học sinh c ng cố và phát triển
những kết qu c a giáo d c trung học cơ s , hoàn thiện học vấn phổ thông và có
những hiểu biết thông th

ng về kỹ thuật và h ớng nghiệp, có điều kiện phát huy

năng lực cá nhân để lựa chọn h ớng phát triển, tiếp t c học đ i học, cao đẳng, trung
cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Hình 3.1: Sơ đồ Hệ thống giáo d c quốc dân
- Yêu cầu về nội dung, ph ơng pháp giáo d c phổ thông (Đ28)
Nội dung giáo d c phổ thông ph i b o đ m tính phổ thông, cơ b n, toàn diện,
h ớng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lỦ
lứa tuổi c a học sinh, đáp ứng m c tiêu giáo d c

mỗi cấp học.

Giáo d c tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết
về tự nhiên, xụ hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính
toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát,
múa, âm nhạc, mỹ thuật.
Giáo d c trung học cơ sở phải c ng cố, phát triển những nội dung đụ học ở
tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt,
toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xụ hội, khoa học tự nhiên, pháp
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luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng
nghiệp.
Giáo d c trung học phổ thông ph i c ng cố, phát triển những nội dung đư
học

trung học cơ s , hoàn thành nội dung giáo d c phổ thông; ngoài nội dung ch

yếu nhằm b o đ m chuẩn kiến thức phổ thông, cơ b n, toàn diện và h ớng nghiệp
cho mọi học sinh còn có nội dung nâng cao

một số môn học để phát triển năng

lực, đáp ứng nguyện vọng c a học sinh.
Ph ơng pháp giáo d c phổ thông ph i phát huy tính tích cực, tự giác, ch
động, sáng t o c a học sinh; phù hợp với đặc điểm c a từng lớp học, môn học; bồi
d ỡng ph ơng pháp tự học, kh năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận
d ng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình c m, đem l i niềm vui, hứng thú
học tập cho học sinh.
- Ch ơng trình giáo d c phổ thông (Đ29)
Ch ơng trình giáo d c phổ thông thể hiện m c tiêu giáo d c phổ thông; quy
định chuẩn kiến thức, kỹ năng, ph m vi và cấu trúc nội dung giáo d c phổ thông,
ph ơng pháp và hình thức tổ chức ho t động giáo d c, cách thức đánh giá kết qu
giáo d c đối với các môn học

mỗi lớp và mỗi cấp học c a giáo d c phổ thông.

Sách giáo khoa c thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy
định trong ch ơng trình giáo d c c a các môn học

mỗi lớp c a giáo d c phổ

thông, đáp ứng yêu cầu về ph ơng pháp giáo d c phổ thông.
Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o ban hành ch ơng trình giáo d c phổ

thông; duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa để sử d ng chính thức, ổn định,
thống nhất trong gi ng d y, học tập

các cơ s giáo d c phổ thông, bao gồm c

sách giáo khoa bằng chữ nổi, bằng tiếng dân tộc và sách giáo khoa cho học sinh
tr

ng chuyên biệt, trên cơ s thẩm định c a Hội đồng quốc gia thẩm định ch ơng

trình giáo d c phổ thông và sách giáo khoa; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên
so n, chỉnh sửa ch ơng trình giáo d c phổ thông và sách giáo khoa; quy định nhiệm
v , quyền h n, ph ơng thức ho t động, tiêu chuẩn, số l ợng và cơ cấu thành viên
c a Hội đồng quốc gia thẩm định ch ơng trình giáo d c phổ thông và sách giáo
khoa.
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- Cơ s giáo d c phổ thông bao gồm (Đ30)
Cơ s giáo d c phổ thông gồm: Tr
Tr

ng trung học phổ thông;; Tr

ng tiểu học; Tr

ng trung học cơ s ;

ng phổ thông có nhiều cấp học; Trung tâm kỹ

thuật tổng hợp - h ớng nghiệp.
- Cấp văn bằng tốt nghiệp (Đ31)
Học sinh học hết ch ơng trình tiểu học có đ điều kiện theo quy định c a Bộ
tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o thì đ ợc Hiệu tr

ng tr

ng tiểu học xác nhận

trong học b việc hoàn thành ch ơng trình tiểu học.
Học sinh học hết ch ơng trình trung học cơ s có đ điều kiện theo quy định
c a Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o thì đ ợc Tr

ng phòng giáo d c và đào t o

huyện, quận, thị xư, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) cấp bằng tốt
nghiệp trung học cơ s .
Học sinh học hết ch ơng trình trung học phổ thông có đ điều kiện theo quy
định c a Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o thì đ ợc dự thi và nếu đ t yêu cầu thì

đ ợc Giám đốc s giáo d c và đào t o tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng (gọi
chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
3.2.2.3. Nhà tr

ng và các cơ s giáo d c khác đ ợc quy định c thể trong

ch ơng III, gồm 5 m c với 22 điều, từ điều 48 đến điều 69.
Theo quy định

Luật giáo d c hiện hành thì: Trường công lập là tr

ng do

Nhà n ớc thành lập, đầu t xây dựng cơ s vật chất, b o đ m kinh phí cho các
nhiệm v chi th

ng xuyên; Trường dân lập là tr

ng do cộng đồng dân c

cơ s

thành lập, đầu t xây dựng cơ s vật chất và b o đ m kinh phí ho t động; Trường tư
th c là tr

ng do các tổ chức xư hội, tổ chức xư hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế

hoặc cá nhân thành lập, đầu t xây dựng cơ s vật chất, b o đ m kinh phí ho t đọng
bằng vốn ngoài ngân sách nhà n ớc; Cơ sở giáo d c khác là: (i) nhóm trẻ, nhà trẻ;
(ii) các lớp độc lập: lớp mẫu giáo, lớp xóa mù chữ, lớp ngo i ngữ; lớp tin học, lớp
dành cho trẻ em vì hoàn c nh khó khăn không đ ợc đi học

nhà tr

ng, lớp dành

cho trẻ tàn tật, khuyết tật, lớp d y nghề và lớp trung cấp chuyên nghiệp đ ợc tổ
chức t i các cơ s s n xuất, kinh doanh, dịch v ; (iii) trung tâm kỹ thuật tổng hợph ớng nghiệp; trung tâm d y nghề; trung tâm giáo d c th
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ng xuyên; trung tâm học

tập cộng đồng; (iv) viện nghiên cứu khoa học đ ợc giao nhiệm v đào t o trình độ
tiến sĩ, phối hợp với tr

ng đ i học đào t o trình độ th c sĩ.

- Thành lập nhà tr

ng (Đ50)

Điều kiện thành lập nhà tr

ng và điều kiện để đ ợc cho phép ho t động

giáo d c đ ợc quy định t i Đ502009. Nhà tr

ng đ ợc thành lập khi có đ các điều

kiện sau đây:
a) Có Đề án thành lập tr

ng phù hợp với quy ho ch phát triển kinh tế - xã

hội và quy ho ch m ng l ới cơ s giáo d c đư đ ợc cơ quan nhà n ớc có thẩm
quyền phê duyệt;
b) Đề án thành lập tr

ng xác định rõ m c tiêu, nhiệm v , ch ơng trình và

nội dung giáo d c; đất đai, cơ s vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng
tr

ng, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; ph ơng h ớng chiến l ợc xây dựng

và phát triển nhà tr
Nhà tr

ng.

ng đ ợc phép ho t động giáo d c khi có đ các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà tr
b) Có đất đai, tr

ng;

ng s , cơ s vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu ho t động

giáo d c;
c) Địa điểm xây dựng tr
ng

i học, ng

i d y và ng

ng b o đ m môi tr

ng giáo d c, an toàn cho

i lao động;

d) Có ch ơng trình giáo d c và tài liệu gi ng d y học tập theo quy định phù
hợp với mỗi cấp học và trình độ đào t o;
e) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ qu n lỦ đ t tiêu chuẩn, đ về số l ợng,
đồng bộ về cơ cấu b o đ m thực hiện ch ơng trình giáo d c và tổ chức các ho t
động giáo d c;
f) Có đ nguồn lực tài chính theo quy định để b o đ m duy trì và phát triển
ho t động giáo d c;
g) Có quy chế tổ chức và ho t động c a nhà tr
Trong th i h n quy định, nếu nhà tr

ng.

ng có đ các điều kiện theo quy định

thì đ ợc cơ quan có thẩm quyền cho phép ho t động giáo d c; hết th i h n quy
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định, nếu không đ điều kiện thì quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép
thành lập bị thu hồi.
Th t ớng Chính ph quy định c thể điều kiện thành lập, cho phép ho t
động giáo d c đối với tr
tr

ng đ i học; Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o, Th

ng cơ quan qu n lỦ nhà n ớc về d y nghề theo thẩm quyền quy định c thể điều

kiện thành lập, cho phép ho t động giáo d c đối với nhà tr

ng

các cấp học và

trình độ đào t o khác.
- Hội đồng tr
Hội đồng tr

ng (Đ53)
ng đối với tr

ng công lập, hội đồng qu n trị đối với tr

dân lập, t th c (gọi chung là hội đồng tr

ng) là tổ chức chịu trách nhiệm quyết

định về ph ơng h ớng ho t động c a nhà tr
d ng các nguồn lực dành cho nhà tr

ng

ng, huy động và giám sát việc sử

ng, gắn nhà tr

b o đ m thực hiện m c tiêu giáo d c. Hội đồng tr

ng với cộng đồng và xư hội,

ng có các nhiệm v sau đây:

a) Quyết nghị về m c tiêu, chiến l ợc, các dự án và kế ho ch phát triển c a
nhà tr

ng;
b) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và ho t

động c a nhà tr

ng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết nghị về ch tr ơng sử d ng tài chính, tài s n c a nhà tr
d) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết c a hội đồng tr
hiện quy chế dân ch trong các ho t động c a nhà tr

ng;

ng, việc thực

ng.

Th t c thành lập, cơ cấu tổ chức, quyền h n và nhiệm v c thể c a hội
đồng tr

ng đ ợc quy định trong điều lệ nhà tr

ng.

- Hội đồng t vấn (Đ55)
Hội đồng t vấn trong nhà tr

ng do hiệu tr

ng thành lập để lấy Ủ kiến c a

cán bộ qu n lỦ, nhà giáo, đ i diện các tổ chức trong nhà tr
số nhiệm v thuộc trách nhiệm và quyền h n c a hiệu tr
c a các hội đồng t vấn đ ợc quy định trong điều lệ nhà tr
- Hiệu tr
Hiệu tr

ng nhằm thực hiện một
ng. Tổ chức và ho t động
ng.

ng (Đ54)
ng là ng

i chịu trách nhiệm qu n lỦ các ho t động c a tr

cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận. Hiệu tr
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ng, do

ng các tr

ng

thuộc hệ thống giáo d c quốc dân ph i đ ợc đào t o, bồi d ỡng về nghiệp v qu n
lỦ tr

ng học.
Tiêu chuẩn, nhiệm v và quyền h n c a hiệu tr

nhận hiệu tr
tr

ng

ng tr

ng đ i học do Th t ớng Chính ph quy định; đối với các

các cấp học khác do Bộ tr

cơ s d y nghề do th tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o quy định; đối với

ng cơ quan qu n lỦ nhà n ớc về d y nghề quy định.

- Nhiệm v và quyền h n c a nhà tr
Nhà tr

ng; th t c bổ nhiệm, công

ng (Đ58)

ng có những nhiệm v và quyền h n sau:

a. Công bố công khai m c tiêu, ch ơng trình giáo d c, nguồn lực và tài
chính, kết qu đánh giá chất l ợng giáo d c và hệ thống văn bằng, chứng chỉ c a
nhà tr

ng. Tổ chức gi ng d y, học tập và các ho t động giáo d c khác theo m c

tiêu, ch ơng trình giáo d c; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm
quyền;
b. Tuyển d ng, qu n lỦ nhà giáo, cán bộ, nhân viên; tham gia vào quá trình
điều động c a cơ quan qu n lỦ nhà n ớc có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ,
nhân viên;
c. Tuyển sinh và qu n lỦ ng

i học;

d. Huy động, qu n lỦ, sử d ng các nguồn lực theo quy định c a pháp luật;
e. Xây dựng cơ s vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đ i hóa;
f. Phối hợp với gia đình ng

i học, tổ chức, cá nhân trong ho t động giáo

d c;
g. Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và ng

i học tham gia các ho t

động xư hội;
h. Tự đánh giá chất l ợng giáo d c và chịu sự kiểm định chất l ợng giáo d c
c a cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất l ợng giáo d c;
i. Các nhiệm v và quyền h n khác theo quy định c a pháp luật.
3.2.2.4. Nhà giáo đ ợc quy định c thể trong ch ơng IV, gồm 3 m c với 13
điều, từ điều 70 đến điều 82.
Theo quy định

Luật giáo d c hiện hành thì Nhà giáo là ng

v gi ng d y, giáo d c trong nhà tr

i làm nhiệm

ng hoặc các cơ s giáo d c khác; Giaó viên là
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nhà giáo gi ng d y

cơ s giáo d c mầm non, giáo d c phổ thông, giáo d c nghề

nghiệp; Giảng viên là nhà giáo gi ng d y

cơ s giáo d c đ i học; Giaó sư, phó

giáo sư là chức danh c a nhà giáo đang gi ng d y

cơ s giáo d c đ i học.

- Nhà giáo (Đ70)
Nhà giáo ph i có những tiêu chuẩn sau đây:
a) Phẩm chất, đ o đức, t t

ng tốt;

b) Đ t trình độ chuẩn đ ợc đào t o về chuyên môn, nghiệp v ;
c) Đ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;
d) LỦ lịch b n thân rõ ràng.
- Nhiệm v và quyền c a nhà giáo (Đ72,73)
Nhà giáo có 5 nhiệm v sau đây:
a. Giáo d c, gi ng d y theo m c tiêu, nguyên lỦ giáo d c, thực hiện đầy đ
và có chất l ợng ch ơng trình giáo d c;
b. G ơng mẫu thực hiện nghĩa v công dân, các quy định c a pháp luật và
điều lệ nhà tr

ng;

c. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự c a nhà giáo; tôn trọng nhân cách c a
ng

i học, đối xử công bằng với ng

c a ng

i học, b o vệ các quyền, lợi ích chính đáng

i học;
d. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đ o đức, trình độ

chính trị, chuyên môn, nghiệp v , đổi mới ph ơng pháp gi ng d y, nêu g ơng tốt
cho ng

i học;
e. Các nhiệm v khác theo quy định c a pháp luật.
Nhà giáo có 5 quyền sau đây:
a. Đ ợc gi ng d y theo chuyên ngành đào t o;
b. Đ ợc đào t o nâng cao trình độ, bồi d ỡng chuyên môn, nghiệp v ;
c. Đ ợc hợp đồng thỉnh gi ng14 và nghiên cứu khoa học t i các tr

ng, cơ s

giáo d c khác và cơ s nghiên cứu khoa học với điều kiện b o đ m thực hiện đầy
đ nhiệm v nơi mình công tác;
d. Đ ợc b o vệ nhân phẩm, danh dự;
14

. Điều 74 2009 LGD: “Thỉnh gi ng là việc một cơ s giáo d c m i ng
gi ng d y”.
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i có đ tiêu chuẩn theo quy định đến

e. Đ ợc nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định c a Bộ tr

ng

Bộ Giáo d c và Đào t o và các ngày nghỉ khác theo quy định c a Bộ luật lao động.
- Những điều cấm đối với nhà giáo (Đ75)
Nhà giáo không đ ợc có các hành vi sau đây:
a. Xúc ph m danh dự, nhân phẩm, xâm ph m thân thể c a ng

i học;

b. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố Ủ đánh giá sai kết qu học tập, rèn
luyện c a ng

i học;

c. Xuyên t c nội dung giáo d c;
d. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
- Trình độ chuẩn c a nhà giáo (Đ77)
Trình độ chuẩn đ ợc đào t o c a nhà giáo đ ợc quy định nh sau:
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp s ph m đối với giáo viên mầm non, giáo
viên tiểu học;
b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng s ph m hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng
và có chứng chỉ bồi d ỡng nghiệp v s ph m đối với giáo viên trung học cơ s ;
c) Có bằng tốt nghiệp đ i học s ph m hoặc có bằng tốt nghiệp đ i học và có
chứng chỉ bồi d ỡng nghiệp v s ph m đối với giáo viên trung học phổ thông;
d) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân,
công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên h ớng dẫn thực hành

cơ s

d y nghề;
e) Có bằng tốt nghiệp đ i học s ph m hoặc có bằng tốt nghiệp đ i học và có
chứng chỉ bồi d ỡng nghiệp v s ph m đối với giáo viên gi ng d y trung cấp;
f) Có bằng tốt nghiệp đ i học tr lên và có chứng chỉ bồi d ỡng nghiệp v s
ph m đối với nhà giáo gi ng d y cao đẳng, đ i học; có bằng th c sĩ tr lên đối với
nhà giáo gi ng d y chuyên đề, h ớng dẫn luận văn th c sĩ; có bằng tiến sĩ đối với
nhà giáo gi ng d y chuyên đề, h ớng dẫn luận án tiến sĩ.
Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o, th tr

ng cơ quan qu n lỦ nhà n ớc về

d y nghề, theo thẩm quyền, quy định về việc bồi d ỡng, sử d ng nhà giáo ch a đ t
trình độ chuẩn.
- Bồi d ỡng chuyên môn nghiệp v (Đ782009&Đ80)
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Cơ s giáo d c thực hiện nhiệm v đào t o, bồi d ỡng nhà giáo và cán bộ
qu n lỦ giáo d c, bao gồm tr

ng s ph m, cơ s giáo d c có khoa s ph m, cơ s

giáo d c đ ợc phép đào t o, bồi d ỡng nhà giáo.
Tr

ng s ph m do Nhà n ớc thành lập để đào t o, bồi d ỡng nhà giáo và

cán bộ qu n lỦ giáo d c. Tr

ng s ph m đ ợc u tiên trong việc tuyển d ng nhà

giáo, bố trí cán bộ qu n lỦ, đầu t xây dựng cơ s vật chất, kỦ túc xá và b o đ m
kinh phí đào t o. Tr

ng s ph m có tr

ng thực hành hoặc cơ s thực hành.

Cơ s giáo d c thực hiện nhiệm v đào t o, bồi d ỡng cán bộ qu n lỦ giáo
d c bao gồm cơ s giáo d c đ i học có khoa qu n lỦ giáo d c, cơ s giáo d c đ ợc
phép đào t o, bồi d ỡng cán bộ qu n lỦ giáo d c.
Nhà n ớc có chính sách bồi d ỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp v để
nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo. Nhà giáo đ ợc cử đi học nâng cao trình
độ, bồi d ỡng chuyên môn, nghiệp v đ ợc h

ng l ơng và ph cấp theo quy định

c a Chính ph .
- Tiền l ơng c a nhà giáo (Đ812009)
Nhà giáo đ ợc h

ng tiền l ơng, ph cấp u đưi theo nghề, ph cấp thâm

niên và các ph cấp khác theo quy định c a Chính ph .
3.2.2.5. Ng

i học : đ ợc quy định c thể trong ch ơng V, gồm 2 m c với

10 điều, từ điều 83 đến điều 92. Theo quy định
Người học: ng

Luật giáo d c hiện hành thì:

i đang học tập t i cơ s giáo d c c a hệ thống giáo d c

quốc dân, gồm: Trẻ em c a cơ s giáo d c mầm non; Học sinh c a cơ s giáo d c
phổ thông, lớp d y nghề, trung tâm d y nghề, tr
học; Sinh viên c a tr

ng trung cấp, tr

ng dự bị đ i

ng cao đẳng, đ i học; Học viên c a cơ s đào t o th c sĩ;

Nghiên cứu sinh c a cơ s đào t o tiến sĩ; Học viên theo học các ch ơng trình giáo
d c th

ng xuyên.
- Nhiệm v c a ng

i học (Đ85)

a. Thực hiện nhiệm v học tập, rèn luyện theo ch ơng trình, kế ho ch giáo
d c c a nhà tr

ng, cơ s giáo d c khác;
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b. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên c a nhà tr

ng, cơ s giáo d c

khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; chấp hành pháp luật c a
Nhà n ớc; thực hiện nội quy, điều lệ nhà tr

ng;

c. Tham gia lao động và ho t động xư hội, ho t động b o vệ môi tr

ng phù

hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực;
d. Giữ gìn, b o vệ tài s n c a nhà tr

ng, cơ s giáo d c khác;

e. Góp phần xây dựng, b o vệ và phát huy truyền thống c a nhà tr

ng, cơ

s giáo d c khác.
- Quyền c a ng
a. Đ ợc nhà tr

i học (Đ86)
ng, cơ s giáo d c khác tôn trọng và đối xử bình đẳng, đ ợc

cung cấp đầy đ thông tin về việc học tập, rèn luyện c a mình;
b. Đ ợc học tr ớc tuổi, học v ợt lớp, học rút ngắn th i gian thực hiện
ch ơng trình, học

tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài th i gian, học l u ban;

c. Đ ợc cấp văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào t o
theo quy định;
d. Đ ợc tham gia ho t động c a các đoàn thể, tổ chức xư hội trong nhà
tr

ng, cơ s giáo d c khác theo quy định c a pháp luật;
e. Đ ợc sử d ng trang thiết bị, ph ơng tiện ph c v các ho t động học tập,

văn hoá, thể d c, thể thao c a nhà tr

ng, cơ s giáo d c khác;

f. Đ ợc trực tiếp hoặc thông qua đ i diện hợp pháp c a mình kiến nghị với
nhà tr

ng, cơ s giáo d c khác các gi i pháp góp phần xây dựng nhà tr

vệ quyền, lợi ích chính đáng c a ng
g. Đ ợc h

ng, b o

i học;

ng chính sách u tiên c a Nhà n ớc trong tuyển d ng vào các cơ

quan nhà n ớc nếu tốt nghiệp lo i giỏi và có đ o đức tốt.
- Nghĩa v làm việc có th i h n theo sự điều động c a Nhà n ớc (Đ87)
Ng

i học các ch ơng trình giáo d c đ i học nếu đ ợc h

ng học bổng, chi

phí đào t o do Nhà n ớc cấp hoặc do n ớc ngoài tài trợ theo hiệp định kỦ kết với
Nhà n ớc thì sau khi tốt nghiệp ph i chấp hành sự điều động làm việc có th i h n
c a Nhà n ớc; tr

ng hợp không chấp hành thì ph i bồi hoàn học bổng, chi phí đào

t o.
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Chính ph quy định c thể th i gian làm việc theo sự điều động c a cơ quan
nhà n ớc có thẩm quyền, th i gian ch phân công công tác và mức bồi hoàn học
bổng, chi phí đào t o.
- Những hành vi ng
Ng

i học không đ ợc làm (Đ88)

i học không đ ợc có các hành vi sau đây:

a. Xúc ph m nhân phẩm, danh dự, xâm ph m thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân
viên c a cơ s giáo d c và ng

i học khác;

b. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
c. Hút thuốc, uống r ợu, bia trong gi học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ
s giáo d c và nơi công cộng.
- Học bổng và trợ cấp xư hội (Đ89)
Nhà n ớc có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đ t
kết qu học tập xuất sắc

tr

ng chuyên, tr

qu học tập, rèn luyện từ lo i khá tr lên

ng năng khiếu và ng

i học có kết

các cơ s giáo d c nghề nghiệp, giáo d c

đ i học; cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh tr
đ i học, tr
ng

ng phổ thông dân tộc nội trú, tr

ng dự bị

ng d y nghề dành cho th ơng binh,

i tàn tật, khuyết tật.
Nhà n ớc có chính sách trợ cấp và miễn, gi m học phí cho ng

t ợng đ ợc h

ng chính sách xư hội, ng

kinh tế - xư hội đặc biệt khó khăn, ng
khuyết tật có khó khăn về kinh tế, ng

i dân tộc thiểu số

i học là đối

vùng có điều kiện

i mồ côi không nơi n ơng tựa, ng

i tàn tật,

i có hoàn c nh kinh tế đặc biệt khó khăn

v ợt khó học tập.
Học sinh, sinh viên s ph m, ng

i theo học các khoá đào t o nghiệp v s

ph m không ph i đóng học phí, đ ợc u tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xư
hội. Nhà n ớc khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho ng

i

học theo quy định c a pháp luật.
3.2.2.6. Qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c đ ợc quy định c thể trong ch ơng
VII, gồm 4 m c với 15 điều, từ điều 99 đến điều 113. Sau đây là một số nội dung cơ
b n cần nắm:
- Nội dung qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c (Đ99)
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Qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c bao gồm những nội dung cơ b n sau:
a. Xây dựng và chỉ đ o thực hiện chiến l ợc, quy ho ch, kế ho ch, chính
sách phát triển giáo d c;
b. Ban hành và tổ chức thực hiện văn b n quy ph m pháp luật về giáo d c;
ban hành điều lệ nhà tr

ng; ban hành quy định về tổ chức và ho t động c a cơ s

giáo d c khác;
c. Quy định m c tiêu, ch ơng trình, nội dung giáo d c; tiêu chuẩn nhà giáo;
tiêu chuẩn cơ s vật chất và thiết bị tr

ng học; việc biên so n, xuất b n, in và phát

hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;
d. Tổ chức, qu n lỦ việc b o đ m chất l ợng giáo d c và kiểm định chất
l ợng giáo d c;
e. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và ho t động giáo d c;
f. Tổ chức bộ máy qu n lỦ giáo d c;
g. Tổ chức, chỉ đ o việc đào t o, bồi d ỡng, qu n lỦ nhà giáo và cán bộ qu n
lỦ giáo d c;
h. Huy động, qu n lỦ, sử d ng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo
d c;
i. Tổ chức, qu n lỦ công tác nghiên cứu, ứng d ng khoa học, công nghệ
trong lĩnh vực giáo d c;
j. Tổ chức, qu n lỦ công tác hợp tác quốc tế về giáo d c;
k. Quy định việc tặng các danh hiệu vinh dự cho ng

i có nhiều công lao đối

với sự nghiệp giáo d c;
l. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo d c; gi i quyết khiếu
n i, tố cáo và xử lỦ các hành vi vi ph m pháp luật về giáo d c.
- Cơ quan qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c (Đ100)
Chính ph thống nhất qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c. Chính ph trình Quốc
hội tr ớc khi quyết định những ch tr ơng lớn có nh h

ng đến quyền và nghĩa v

học tập c a công dân trong ph m vi c n ớc, những ch tr ơng về c i cách nội
dung ch ơng trình c a một cấp học; hằng năm báo cáo Quốc hội về ho t động giáo
d c và việc thực hiện ngân sách giáo d c.
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Bộ Giáo d c và Đào t o chịu trách nhiệm tr ớc Chính ph thực hiện qu n lỦ
nhà n ớc về giáo d c. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Giáo d c và Đào t o
thực hiện qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c theo thẩm quyền.
Uỷ ban nhân dân các cấp trong ph m vi nhiệm v , quyền h n c a mình, thực
hiện qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c theo phân cấp c a Chính ph , trong đó có việc
quy ho ch m ng l ới cơ s giáo d c; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo d c
c a các cơ s giáo d c trên địa bàn; có trách nhiệm b o đ m các điều kiện về đội
ngũ nhà giáo, tài chính, cơ s vật chất, thiết bị d y học c a các tr
thuộc ph m vi qu n lỦ; phát triển các lo i hình tr

ng công lập

ng, thực hiện xư hội hoá - giáo

d c; b o đ m đáp ứng yêu cầu m rộng quy mô, nâng cao chất l ợng và hiệu qu
giáo d c t i địa ph ơng.
- Các nguồn tài chính đầu t cho giáo d c (Đ101)
Các nguồn tài chính đầu t cho giáo d c bao gồm: Ngân sách nhà n ớc; Học
phí, lệ phí tuyển sinh; các kho n thu từ ho t động t vấn, chuyển giao công nghệ,
s n xuất, kinh doanh, dịch v c a các cơ s giáo d c; đầu t c a các tổ chức, cá
nhân trong n ớc và n ớc ngoài để phát triển giáo d c; các kho n tài trợ khác c a tổ
chức, cá nhân trong n ớc và n ớc ngoài theo quy định c a pháp luật.
Nhà n ớc khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ng hộ để phát triển sự
nghiệp giáo d c. Không đ ợc lợi d ng việc tài trợ, ng hộ cho giáo d c để ép buộc
đóng góp tiền hoặc hiện vật.
- Ngân sách nhà n ớc chi cho giáo d c (Đ102)
Nhà n ớc dành u tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo d c, b o đ m
tỷ lệ tăng chi ngân sách giáo d c hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà
n ớc. Ngân sách nhà n ớc chi cho giáo d c phai đ ợc phân bổ theo nguyên tắc
công khai, tập trung dân ch ; căn cứ vào quy mô giáo d c, điều kiện phát triển kinh
tế - xư hội c a từng vùng; thể hiện đ ợc chính sách u tiên c a Nhà n ớc đối với
giáo d c phổ cập, phát triển giáo d c

vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện

kinh tế - xư hội đặc biệt khó khăn.
Cơ quan tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí giáo d c đầy đ , kịp th i,
phù hợp với tiến độ c a năm học. Cơ quan qu n lỦ giáo d c có trách nhiệm qu n lỦ,
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sử d ng có hiệu qu phần ngân sách giáo d c đ ợc giao và các nguồn thu khác theo
quy định c a pháp luật.
- Thanh tra giáo d c (Đ111)
Thanh tra giáo d c thực hiện quyền thanh tra trong ph m vi qu n lỦ nhà n ớc
về giáo d c nhằm b o đ m việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng
ngừa và xử lỦ vi ph m, b o vệ lợi ích c a Nhà n ớc, quyền và lợi ích hợp pháp c a
tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo d c. Thanh tra chuyên ngành về giáo d c có
những nhiệm v sau đây:
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo d c;
b) Thanh tra việc thực hiện m c tiêu, kế ho ch, ch ơng trình, nội dung,
ph ơng pháp giáo d c, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng
chỉ; việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết b o đ m chất l ợng giáo d c
cơ s giáo d c;
c) Thực hiện nhiệm v gi i quyết khiếu n i, tố cáo trong lĩnh vực giáo d c
theo quy định c a pháp luật về khiếu n i, tố cáo;
d) Xử ph t vi ph m hành chính trong lĩnh vực giáo d c theo quy định c a
pháp luật về xử lỦ vi ph m hành chính;
e) Thực hiện nhiệm v phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong
lĩnh vực giáo d c theo quy định c a pháp luật về chống tham nhũng;
f) Kiến nghị các biện pháp b o đ m thi hành pháp luật về giáo d c; đề nghị
sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định c a Nhà n ớc về giáo d c;
g) Thực hiện các nhiệm v khác theo quy định c a pháp luật.
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Ch

ngă4

ĐI UăL ,ăQUYăCH ,ăQUYăĐ NHăC AăB ăGD&ĐT
Đ IăV IăGIỄOăD CăTRUNG H C C
4.1.ăĐi uăl tr

S

ngătrung h c c s

4.1.1.ăăKháiăni măvƠătổngăquanăv ăđi uăl
4.1.1.1. Khái niệm
Ðiều lệ nhà trường15 là văn b n quy ph m pháp luật áp d ng chung cho nhà
tr

ng

một cấp học, trình độ đào t o thuộc các lo i hình tr

ng công lập, dân lập,

t th c, gồm các nội dung: (i) nhiệm v và quyền h n c a nhà tr
các ho t động trong nhà tr
và quyền c a ng
c a nhà tr

ng; (ii) tổ chức

ng; (iii) nhiệm v và quyền c a nhà giáo; (iv) nhiệm v

i học; (v) tổ chức và qu n ly nhà tr

ng; (vii) quan hệ giữa nhà tr

ng; (vi) tài chính và tài s n

ng gia đình và xư hội.

4.1.1.2. Tổng quan
Điều lệ16 Tr

ng trung học cơ s , tr

ng trung học phổ thông và tr

thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là tr
Thông t

ng trung học) ban hành kèm theo

số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 c a Bộ tr

Đào t o, áp d ng cho các tr

ng THCS, tr

nhiều cấp học (sau đây gọi chung là tr
quan, không áp d ng trong các tr

ng phổ

ng THPT và tr

ng Bộ Giáo d c và
ng phổ thông có

ng trung học), tổ chức và cá nhân có liên

ng do các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân n ớc

ngoài đầu t . Nội dung điều lệ bao gồm: những quy định chung; tổ chức và qu n lỦ
nhà tr
tr

ng; ch ơng trình và các ho t động giáo d c; giáo viên; học sinh; tài s n c a

ng; quan hệ giữa nhà tr

ng, gia đình và xư hội. Điều lệ có 7 chương với 47

điều:
Ch ơng I gồm 8 điều (Đ1–Đ8): Những quy định chung.
Ch ơng II gồm 15 điều (Đ9–Đ23): Tổ chức và qu n lỦ nhà tr

ng.

Ch ơng III gồm 6 điều (Đ24–Đ29): Ch ơng trình và các ho t động giáo duc.
Ch ơng IV gồm 7 điều (Đ30–Đ36): Giáo viên.
Ch ơng V gồm 6 điều (Đ37–Đ42): Học sinh.
15

. Định nghĩa c a Luật giáo d c 2005.
. Thay thế Điều lệ ban hành theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 c a Bộ tr
Giáo d c và Đào t o.
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ng Bộ

Ch ơng VI gồm 2 điều (Đ43–Đ44): Tài s n c a tr

ng.

Ch ơng VII gồm 3 điều (Đ45–Đ47): Quan hệ giữa nhà tr

ng , gia đình và xư

hội.
4.1.2. M tăs ăn iădungăc ăb năc aăđi uăl ătr

ngătrungăh că

4.1.2.1. Những quy định chung
Những quy định chung đ ợc trình bày
và đối t ơng áp dung (Đ1); vị trí c a tr
dân (Đ2); nhiệm v và quyền h n c a tr
tr

ng trung học (Đ4); tên t

chức và ho t động c a tr
biệt và tr

ch ơng I gồm: ph m vi điều chỉnh

ng trung học trong hệ thống giáo d c quốc
ng trung học (Đ3); lo i hình và hệ thống

ng, biển tên tr

ng (Đ5). phân cấp qu n lỦ (Đ6); tổ

ng trung học có cấp tiểu học, tr

ng trung học t th c (Đ7); nội quy tr

ng trung học chuyên

ng trung học (Đ8). Sau đây là một

sô nội dung cần nắm vững (Phần còn l i SV tự nghiên cứu):
- Nhiệm v và quyền h n c a tr

ng trung học cơ s

a. Tổ chức gi ng d y, học tập và các ho t động giáo d c khác theo m c tiêu,
ch ơng trình giáo d c phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ tr

ng

Bộ Giáo d c và Đào t o ban hành. Công khai m c tiêu, nội dung các ho t động giáo
d c, nguồn lực và tài chính, kết qu đánh giá chất l ợng giáo d c.
b. Qu n lỦ giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định c a pháp luật.
c. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến tr

ng; qu n lỦ

học sinh theo quy định c a Bộ Giáo d c và Đào t o.
d. Thực hiện kế ho ch phổ cập giáo d c trong ph m vi đ ợc phân công.
e. Huy động, qu n lỦ, sử d ng các nguồn lực cho ho t động giáo d c. Phối
hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong ho t động giáo d c.
f. Qu n lỦ, sử d ng và b o qu n cơ s vật chất, trang thiết bị theo quy định
c a Nhà n ớc.
g. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia ho t động xư hội.
h. Thực hiện các ho t động về kiểm định chất l ợng giáo d c.
i. Thực hiện các nhiệm v , quyền h n khác theo quy định c a pháp luật.
- Lo i hình và hệ thống tr

ng trung học cơ s
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Tr
Tr

ng trung học đ ợc tổ chức theo hai lo i hình: công lập và t th c.

ng công lập do cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền quyết định thành lập và Nhà

n ớc trực tiếp qu n lỦ. Nguồn đầu t xây dựng cơ s vật chất và kinh phí cho chi
th

ng xuyên ch yếu do ngân sách nhà n ớc b o đ m; Tr

ng t th c do các tổ

chức xư hội, tổ chức xư hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập
khi đ ợc cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền cho phép. Nguồn đầu t xây dựng cơ s
vật chất và kinh phí ho t động c a tr

ng t th c là nguồn ngoài ngân sách nhà

n ớc.
Các tr

ng có một cấp hoặc nhiều cấp học gồm:

a) Tr

ng trung học cơ s ;

b) Tr

ng tiểu học và trung học cơ s ;

c) Tr

ng trung học cơ s và trung học phổ thông;

d) Tr

ng tiểu học, trung học cơ s và trung học phổ thông.

Các tr

ng chuyên biệt gồm:

a) Tr

ng phổ thông dân tộc nội trú, tr

b) Tr

ng chuyên, tr

c) Tr

ng dành cho ng

d) Tr

ng giáo d ỡng.

- Phân cấp qu n lỦ tr
a. Tr

ng THCS và tr

ng phổ thông dân tộc bán trú;

ng năng khiếu;
i tàn tật, khuyết tật;
ng trung học cơ s
ng phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất

là THCS do phòng giáo d c và đào t o qu n lỦ.
b. Tr

ng chuyên biệt có quy chế tổ chức và ho t động riêng thì thực hiện

phân cấp qu n lỦ theo quy chế tổ chức và ho t động c a lo i tr
4.1.2.2. Tổ chức và qu n lỦ nhà tr
Tổ chức và qu n lỦ nhà tr

ng chuyên biệt đó.

ng

ng đ ợc đề cập

ch ơng II, bao gồm các nội

dung: điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập và điều kiện để đ ợc cho phép
ho t động giáo d c (Đ9); thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép
ho t động giáo d c (Đ10); hồ sơ và trình tự, th t c thành lập hoặc cho phép thành
lập; cho phép ho t động giáo d c đối với tr
tách tr

ng trung học (Đ11); sáp nhập, chia,

ng trung học (Đ12); đình chỉ ho t động giáo d c c a tr
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ng trung học

(Đ13); gi i thể tr

ng trung học (Đ14); lớp, tổ học sinh (Đ15); tổ chuyên môn (Đ16);

tổ văn phòng (Đ17); Hiệu tr

ng và phó Hiệu tr

ng (Đ18); nhiệm v và quyền h n

c a Hiệu tr

ng, phó Hiệu tr

ng (Đ19); hội đồng tr

ng (Đ20); các hội đồng khác

trong nhà tr

ng (Đ21); tổ chức Đ ng và các đoàn thể trong nhà tr

ng (Đ22); qu n

lỦ tài s n, tài chính (Đ23). Sau đây là một sô nội dung cần nắm vững (Phần còn l i
SV tự nghiên cứu):
- Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập và điều kiện để đ ợc cho phép
ho t động giáo d c
Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập tr
a) Có Đề án thành lập tr

ng trung học cơ s :

ng phù hợp với quy ho ch phát triển kinh tế - xã

hội và quy ho ch m ng l ới cơ s giáo d c đư đ ợc cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt;
b) Đề án thành lập tr

ng xác định rõ m c tiêu, nhiệm v , ch ơng trình và

nội dung giáo d c; đất đai, cơ s vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng
tr

ng, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; ph ơng h ớng chiến l ợc xây dựng

và phát triển nhà tr

ng.

Điều kiện để đ ợc cho phép ho t động giáo d c:
a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập tr
b) Có đất đai, tr

ng;

ng s , cơ s vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu ho t

động giáo d c;
c) Địa điểm c a tr

ng b o đ m môi tr

ng giáo d c, an toàn cho học sinh,

giáo viên, cán bộ và nhân viên;
d) Có ch ơng trình giáo d c và tài liệu gi ng d y, học tập theo quy định phù
hợp với mỗi cấp học;
đ) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ qu n lỦ đ t tiêu chuẩn về phẩm chất và đ t
trình độ chuẩn đ ợc đào t o theo quy định c a Luật Giáo d c đối với cấp học; đ về
số l ợng theo cơ cấu về lo i hình giáo viên đ m b o thực hiện ch ơng trình giáo
d c và tổ chức các ho t động giáo d c;
e) Có đ nguồn lực tài chính theo quy định để đ m b o duy trì và phát triển
ho t động giáo d c;
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g) Có quy chế tổ chức và ho t động c a nhà tr

ng.

Trong th i h n quy định cho phép, nếu nhà tr

ng có đ các điều kiện theo

quy định thì đ ợc cơ quan có thẩm quyền cho phép ho t động giáo d c; hết th i h n
quy định cho phép, nếu không đ điều kiện thì quyết định thành lập hoặc quyết định
cho phép thành lập bị thu hồi.
Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập đối với tr

ng trung học

chuyên biệt đ ợc thực hiện theo quy chế tổ chức và ho t động c a tr

ng chuyên

biệt.
Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép ho t động

giáo d c

Ch tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xư, thành phố thuộc tỉnh (sau đây
gọi chung là cấp huyện) quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với
tr

ng THCS và tr
Tr

ng phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS.

ng phòng giáo d c và đào t o quyết định cho phép ho t động giáo d c

đối với tr

ng tr

ng THCS và tr

ng phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao

nhất là THCS.
- Lớp, tổ học sinh
Lớp: a) Học sinh đ ợc tổ chức theo lớp. Mỗi lớp có lớp tr
phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học; b) Mỗi lớp
không quá 45 học sinh; c) Số học sinh trong mỗi lớp c a tr
quy định trong quy chế tổ chức và ho t đông c a tr

ng, 1 hoặc 2 lớp
các cấp THCS có

ng chuyên biệt đ ợc

ng chuyên biệt.

Tổ: Mỗi lớp đ ợc chia thành nhiều tổ học sinh. Mỗi tổ không quá 12 học sinh,
có tổ tr

ng, 1 tổ phó do các thành viên c a tổ bầu ra vào đầu mỗi năm học.
-

Tổ chuyên môn

Hiệu tr

ng, các Phó Hiệu tr

ng, giáo viên, viên chức làm công tác th

viện, thiết bị giáo d c, cán bộ làm công tác t vấn cho học sinh c a tr

ng trung

học đ ợc tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm
các ho t động

từng cấp học THCS. Mỗi tổ chuyên môn có tổ tr

phó chịu sự qu n lỦ chỉ đ o c a Hiệu tr

ng, do Hiệu tr

ng bổ nhiệm trên cơ s

giới thiệu c a tổ chuyên môn và giao nhiệm v vào đầu năm học.
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ng, từ 1 đến 2 tổ

Tổ chuyên môn có những nhiệm v sau:
a) Xây dựng và thực hiện kế ho ch ho t động chung c a tổ, h ớng dẫn xây
dựng và qu n lỦ kế ho ch cá nhân c a tổ viên theo kế ho ch d y học, phân phối
ch ơng trình và các ho t động giáo d c khác c a nhà tr

ng;

b) Tổ chức bồi d ỡng chuyên môn và nghiệp v ; tham gia đánh giá, xếp lo i
các thành viên c a tổ theo quy định c a Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và
các quy định khác hiện hành;
c) Giới thiệu tổ tr

ng, tổ phó;

d) Đề xuất khen th

ng, kỷ luật đối với giáo viên.

Tổ chuyên môn sinh ho t hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu
cầu công việc hay khi Hiệu tr
- Hiệu tr
Mỗi tr
c a Hiệu tr
nhiệm kỳ

ng yêu cầu.

ng và phó Hiệu tr

ng

ng trung học có Hiệu tr

ng và một số Phó Hiệu tr

ng là 5 năm, th i gian đ m nhận chức v Hiệu tr
một tr

Hiệu tr

ng. Nhiệm kỳ
ng không quá 2

ng trung học cơ s .

ng, Phó Hiệu tr

ng ph i có các tiêu chuẩn sau:

a) Về trình độ đào t o và th i gian công tác: ph i đ t trình độ chuẩn đ ợc
đào t o c a nhà giáo theo quy định c a Luật Giáo d c đối với cấp học, đ t trình độ
chuẩn đ ợc đào t o

cấp học cao nhất đối với tr

ng phổ thông có nhiều cấp học

và đư d y học ít nhất 5 năm (hoặc 4 năm đối với miền núi, h i đ o, vùng cao, vùng
sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xư hội đặc biệt khó
khăn)

cấp học đó;
b) Hiệu tr

THCS, tr

ng ph i đ t tiêu chuẩn quy định t i Chuẩn hiệu tr

ng THPT và tr

ng phổ thông có nhiều cấp học. Phó Hiệu tr

ng tr

ng

ng ph i

đ t mức cao c a chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học t ơng ứng và đ năng lực đ m
nhiệm các nhiệm v do Hiệu tr

ng phân công.

Thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu tr
trung học cơ s đối với tr
học cao nhất là THCS là Tr

ng THCS và tr

ng, Phó Hiệu tr
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ng

ng phổ thông có nhiều cấp học có cấp

ng phòng giáo d c và đào t o. Tr

và đào t o ra quyết định bổ nhiệm Hiệu tr

ng tr

ng, Phó Hiệu tr

ng phòng giáo d c
ng đối với tr

ng

công lập, công nhận Hiệu tr

ng, Phó Hiệu tr

ng đối với tr

ng t th c sau khi

thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành c a Nhà n ớc.
Nếu nhà tr
tr

ng, Phó Hiệu tr
Ng

tr

ng đư có Hội đồng tr

ng đ ợc thực hiện trên cơ s giới thiệu c a Hội đồng tr

ng.

i có thẩm quyền bổ nhiệm thì có quyền bổ nhiệm l i, miễn nhiệm Hiệu

ng, Phó Hiệu tr

ng tr

ng trung học cơ s .

Hội đồng tr

ng

Hội đồng tr

ng đối với tr

đối với tr

ng, quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu

ng trung học cơ s công lập, Hội đồng qu n trị

ng trung học cơ s t th c (sau đây gọi chung là Hội đồng tr

ng) là tổ

chức chịu trách nhiệm quyết định về ph ơng h ớng ho t động c a nhà tr
động và giám sát việc sử d ng các nguồn lực dành cho nhà tr

ng, huy

ng, gắn nhà tr

ng

với cộng đồng và xư hội, b o đ m thực hiện m c tiêu giáo d c. Cơ cấu tổ chức c a
Hội đồng tr

ng trung học cơ s công lập: Hội đồng tr

Đ ng Cộng s n Việt Nam, Ban giám hiệu nhà tr

ng gồm: đ i diện tổ chức

ng, đ i diện Công đoàn, đ i diện

Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh (nếu có), đ i diện các tổ chuyên môn, đ i
diện tổ Văn phòng.
Hội đồng tr

ng có Ch tịch, 1 th kỦ và các thành viên khác. Tổng số thành

viên c a Hội đồng tr

ng từ 9 đến 13 ng

i.

Nhiệm v và quyền h n c a Hội đồng tr

ng trung học cơ s công lập:

a) Quyết nghị về m c tiêu, chiến l ợc, các dự án, kế ho ch và ph ơng h ớng
phát triển c a nhà tr

ng;

b) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và ho t
động c a nhà tr

ng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết nghị về ch tr ơng sử d ng tài chính, tài s n c a nhà tr
d) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị c a Hội đồng tr
hiện quy chế dân ch trong các ho t động c a nhà tr
c a nhà tr

ng, việc thực

ng; giám sát các ho t động

ng.

Ho t động c a Hội đồng tr
a) Hội đồng tr
tr

ng;

ng họp th

ng hợp cần thiết, khi Hiệu tr

ng trung học cơ s công lập:
ng kỳ ít nhất ba lần trong một năm. Trong
ng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội
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đồng tr
th

ng đề nghị, Ch tịch Hội đồng tr

ng có quyền triệu tập phiên họp bất

ng để gi i quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm v và

quyền h n c a nhà tr

ng. Ch tịch Hội đồng tr

diện cha mẹ học sinh c a tr
dự cuộc họp c a Hội đồng tr

ng có thể m i đ i diện Ban đ i

ng, đ i diện chính quyền và đoàn thể địa ph ơng tham
ng khi cần thiết.

b) Phiên họp Hội đồng tr

ng đ ợc coi là hợp lệ khi có mặt từ ba phần t số

thành viên c a Hội đồng tr lên (trong đó có Ch tịch Hội đồng). Quyết nghị c a
Hội đồng tr

ng đ ợc thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy Ủ kiến bằng văn b n t i

cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi đ ợc ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt t i
cuộc họp nhất trí. Quyết nghị c a Hội đồng tr
c) Hiệu tr
đồng tr
tr

ng nhà tr

ng đ ợc công bố công khai.

ng có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị c a Hội

ng về những nội dung đ ợc quy định t i kho n 3 c a điều lệ. Nếu Hiệu

ng không nhất trí với quyết nghị c a Hội đồng tr

ng ph i kịp th i báo cáo xin

Ủ kiến cơ quan qu n lỦ giáo d c cấp trên trực tiếp c a nhà tr
ch Ủ kiến c a cơ quan có thẩm quyền, Hiệu tr
nghị c a Hội đồng tr
và điều lệ tr

ng. Trong th i gian

ng vẫn ph i thực hiện theo quyết

ng đối với những vấn đề không trái với pháp luật hiện hành

ng.

Th t c thành lập Hội đồng tr

ng trung học cơ s công lập: Căn cứ cơ cấu

tổ chức, nhiệm v , quyền h n và ho t động c a Hội đồng tr

ng, Hiệu tr

ng tổng

hợp danh sách nhân sự do tập thể giáo viên và các tổ chức, đoàn thể nhà tr

ng giới

thiệu, làm t trình đề nghị Tr
và tr

ng phòng giáo d c và đào t o (đối với tr

ng THCS

ng phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) ra quyết định

thành lập Hội đồng tr

ng.

Ch tịch Hội đồng tr

ng do các thành viên c a Hội đồng bầu; th kí do Ch

tịch Hội đồng chỉ định.
Nhiệm kì c a Hội đồng tr
về việc thay đổi nhân sự, Hiệu tr

ng là 5 năm. Hằng năm, nếu có yêu cầu đột xuất
ng làm văn b n đề nghị ng

quyết định bổ sung, kiện toàn Hội đồng tr
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ng.

i có thẩm quyền ra

Nhiệm v , quyền h n, th t c thành lập, cơ cấu tổ chức và ho t động c a Hội
đồng tr
c a tr

ng c a tr

ng t th c đ ợc thực hiện theo Quy chế tổ chức và ho t động

ng trung học cơ s và tr

ng phổ thông có nhiều cấp học lo i hình t th c.

Các hội đồng khác
Hội đồng thi đua và khen th

ng: Hội đồng thi đua khen th

lập vào đầu mỗi năm học để giúp Hiệu tr
nghị danh sách khen th
tr

ng đ ợc thành

ng tổ chức các phong trào thi đua, đề

ng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà

ng. Hội đồng thi đua khen th

ng do Hiệu tr

Các thành viên c a Hội đồng gồm: Phó Hiệu tr

ng thành lập và làm Ch tịch.

ng, Bí th cấp y Đ ng Cộng s n

Việt Nam, Ch tịch Công đoàn, Bí th Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh
(nếu có), Tổng ph trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), tổ
tr

ng tổ chuyên môn, tổ tr

ng tổ văn phòng và các giáo viên ch nhiệm lớp.

Hội đồng kỷ luật:
a) Hội đồng kỷ luật đ ợc thành lập để xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh
theo từng v việc. Hội đồng kỷ luật do Hiệu tr

ng quyết định thành lập và làm

Ch tịch. Các thành viên c a Hội đồng gồm: Phó Hiệu tr

ng, Bí th Đoàn Thanh

niên Cộng s n Hồ Chí Minh (nếu có), Tổng ph trách Đội Thiếu niên Tiền phong
Hồ Chí Minh (nếu có), giáo viên ch nhiệm lớp có học sinh ph m lỗi, một số giáo
viên có kinh nghiệm giáo d c và Tr

ng ban đ i diện cha mẹ học sinh c a tr

ng;

b) Hội đồng kỷ luật đ ợc thành lập để xét và đề nghị xử lí kỷ luật đối với cán
bộ, giáo viên, viên chức khác theo từng v việc. Việc thành lập, thành phần và ho t
động c a Hội đồng này đ ợc thực hiện theo quy định c a pháp luật.
Hiệu tr

ng có thể thành lập các hội đồng t vấn khác theo yêu cầu c thể

c a từng công việc. Nhiệm v , thành phần và th i gian ho t động c a các hội đồng
này do Hiệu tr

ng quy định.

4.1.2.3. Ch ơng trình và Các ho t động giáo d c
Ch ơng trình và Các ho t động giáo d c trong tr
quy định

ng trung học cơ s đ ợc

ch ơng III, bao gồm các vấn đề: ch ơng trình giáo d c (Đ24); sách giáo

khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết bị d y học và tài liệu tham kh o (Đ25); các
ho t động giáo d c (Đ26); hệ thống hồ sơ, sổ sách về ho t động giáo d c (Đ27);
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đánh giá kết qu học tập c a học sinh (Đ28); giữ gìn và phát huy truyền thống nhà
tr

ng (Đ29). Sau đây là một sô nội dung cần nắm vững (Phần còn l i SV tự nghiên

cứu):
- Ch ơng trình giáo d c trung học cơ s
Tr
do Bộ tr

ng trung học cơ s thực hiện ch ơng trình giáo d c, kế ho ch d y học
ng Bộ Giáo d c và Đào t o ban hành; thực hiện kế ho ch th i gian năm

học theo h ớng dẫn c a Bộ Giáo d c và Đào t o phù hợp với điều kiện c thể c a
địa ph ơng. Căn cứ ch ơng trình giáo d c và kế ho ch th i gian năm học, nhà
tr

ng xây dựng kế ho ch và th i khoá biểu để điều hành ho t động giáo d c, d y

học.
Học sinh khuyết tật học hòa nhập đ ợc thực hiện kế ho ch d y học linh ho t
phù hợp với kh năng c a từng cá nhân và Quy định về giáo d c hòa nhập dành cho
ng

i khuyết tật.
Các ho t động giáo d c bao gồm ho t động trong gi lên lớp và ho t động

ngoài gi lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đ o đức, trí tuệ, thể
chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ b n, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động
và sáng t o, xây dựng t cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp
t c học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Ho t động giáo d c trong gi lên lớp đ ợc tiến hành thông qua việc d y học
các môn học bắt buộc và tự chọn trong ch ơng trình giáo d c c a cấp học do Bộ
tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o ban hành.
Ho t động giáo d c ngoài gi lên lớp bao gồm các ho t động ngo i khoá về

khoa học, văn học, nghệ thuật, thể d c thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ
n n xư hội, giáo d c giới tính, giáo d c pháp luật, giáo d c h ớng nghiệp, giáo d c
kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi d ỡng năng khiếu; các ho t động vui
chơi, tham quan, du lịch, giao l u văn hoá, giáo d c môi tr

ng; ho t động từ thiện

và các ho t động xư hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lỦ lứa tuổi học sinh.
- Hệ thống hồ sơ, sổ sách về ho t động giáo d c
Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi ho t động giáo d c trong tr
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ng gồm:

Đối với nhà tr

ng: a) Sổ đăng bộ; b) Sổ theo dõi học sinh chuyển đi,

chuyển đến; c) Sổ theo dõi phổ cập giáo d c; d) Sổ gọi tên và ghi điểm; ) Sổ ghi đầu
bài; e) Học b học sinh; g) Sổ qu n lỦ cấp phát văn bằng, chứng chỉ; h) Sổ nghị
quyết c a nhà tr

ng và nghị quyết c a Hội đồng tr

ng; i) Hồ sơ thi đua; k) Hồ sơ

kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên; l) Hồ sơ kỷ luật; m) Sổ qu n lỦ và hồ sơ
l u trữ các văn b n, công văn đi, đến; n) Sổ qu n lỦ tài s n, thiết bị giáo d c; o) Sổ
qu n lỦ tài chính; p) Hồ sơ qu n lỦ th viện; q) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; r)
Hồ sơ giáo d c đối với học sinh khuyết tật (nếu có).
Đối với tổ chuyên môn: Sổ ghi kế ho ch ho t động chuyên môn và nội dung
các cuộc họp chuyên môn.
Đối với giáo viên: a) Giáo án (bài so n); b) Sổ ghi kế ho ch gi ng d y và ghi
chép sinh ho t chuyên môn, dự gi , thăm lớp; c) Sổ điểm cá nhân; d) Sổ ch nhiệm
(đối với giáo viên làm công tác ch nhiệm lớp).
- Đánh giá kết qu học tập c a học sinh
Học sinh đ ợc kiểm tra, đánh giá kết qu học tập, rèn luyện theo Quy chế
đánh giá và xếp lo i học sinh c a Bộ Giáo d c và Đào t o.
Việc ra đề kiểm tra ph i theo quy trình biên so n đề và căn cứ vào chuẩn
kiến thức, kỹ năng trong ch ơng trình môn học do Bộ Giáo d c và Đào t o quy
định.
Việc đánh giá học sinh ph i b o đ m yêu cầu chính xác, toàn diện, công
bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá c a học sinh; sử
d ng kiểm tra đánh giá để điều chỉnh ho t động d y và học. Kết qu đánh giá và
xếp lo i học sinh ph i đ ợc thông báo cho gia đình ít nhất là vào cuối học kỳ và
cuối năm học.
Học sinh tiểu học

tr

ng phổ thông có nhiều cấp học học hết ch ơng trình

tiểu học, có đ điều kiện theo quy định c a Bộ tr
đ ợc Hiệu tr

ng tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o thì

ng phổ thông có nhiều cấp học xác nhận việc hoàn thành

ch ơng trình tiểu học.
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Học sinh học hết ch ơng trình THCS, có đ điều kiện theo quy định c a Bộ
tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o thì đ ợc Tr

ng phòng giáo d c và đào t o cấp

bằng tốt nghiệp THCS.
4.1.2.4. Giáo viên
Giáo viên đ ợc quy định

ch ơng IV, bao gồm: giáo viên tr

(Đ30); nhiệm v c a giáo viên tr

ng trung học

ng trung học (Đ31); quyền c a giáo viên (Đ32);

trình độ chuẩn đ ợc đào t o c a giáo viên (Đ33); hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang
ph c c a giáo viên (Đ34); các hành vi giáo viên không đ ợc làm (Đ35); khen th

ng,

xử lỦ vi ph m (Đ36). Sau đây là một sô nội dung cần nắm vững (Phần còn l i SV tự
nghiên cứu):
-

Giáo viên tr

Giáo viên tr
trong nhà tr

ng trung học cơ s

ng trung học cơ s là ng

ng, gồm: Hiệu tr

i làm nhiệm v gi ng d y, giáo d c

ng, Phó Hiệu tr

ng, giáo viên bộ môn, giáo viên

làm công tác Đoàn thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh (bí th , phó bí th hoặc trợ lỦ
thanh niên, cố vấn Đoàn), giáo viên làm tổng ph trách Đội Thiếu niên Tiền phong
Hồ Chí Minh (đối với tr

ng trung học cơ s có cấp tiểu học hoặc cấp THCS), giáo

viên làm công tác t vấn cho học sinh.
- Nhiệm v c a giáo viên tr

ng trung học cơ s

Giáo viên bộ môn có những nhiệm v sau đây:
a) D y học và giáo d c theo ch ơng trình, kế ho ch giáo d c, kế ho ch d y
học c a nhà tr

ng theo chế độ làm việc c a giáo viên do Bộ tr

ng Bộ Giáo d c

và Đào t o quy định; qu n lỦ học sinh trong các ho t động giáo d c do nhà tr

ng

tổ chức; tham gia các ho t động c a tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất l ợng,
hiệu qu giáo d c; tham gia nghiên cứu khoa học s ph m ứng d ng;
b) Tham gia công tác phổ cập giáo d c

địa ph ơng;

c) Rèn luyện đ o đức, học tập văn hoá, bồi d ỡng chuyên môn, nghiệp v để
nâng cao chất l ợng, hiệu qu gi ng d y và giáo d c; vận d ng các ph ơng pháp
d y học theo h ớng phát huy tính tích cực, ch động và sáng t o, rèn luyện ph ơng
pháp tự học c a học sinh;
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d) Thực hiện Điều lệ nhà tr
sự kiểm tra, đánh giá c a Hiệu tr

ng; thực hiện quyết định c a Hiệu tr

ng, chịu

ng và các cấp qu n lỦ giáo d c;

đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín c a nhà giáo, g ơng mẫu tr ớc học
sinh; th ơng yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, b o vệ các
quyền và lợi ích chính đáng c a học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; t o dựng
môi tr

ng học tập và làm việc dân ch , thân thiện, hợp tác, an toàn và lành m nh;
e) Phối hợp với giáo viên ch nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh,

Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
trong d y học và giáo d c học sinh;
g) Thực hiện các nhiệm v khác theo quy định c a pháp luật.
Giáo viên ch nhiệm, ngoài các nhiệm v quy định

trên, còn có những

nhiệm v sau đây:
a) Xây dựng kế ho ch các ho t động giáo d c thể hiện rõ m c tiêu, nội dung,
ph ơng pháp giáo d c b o đ m tính kh thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với
hoàn c nh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ c a c lớp và c a từng học
sinh;
b) Thực hiện các ho t động giáo d c theo kế ho ch đư xây dựng;
c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn
thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ
chức xư hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, h ớng
nghiệp c a học sinh lớp mình ch nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong
cộng đồng phát triển nhà tr

ng;

d) Nhận xét, đánh giá và xếp lo i học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị
khen th

ng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh đ ợc lên lớp thẳng,

ph i kiểm tra l i, ph i rèn luyện thêm về h nh kiểm trong kỳ nghỉ hè, ph i

l i lớp;

hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học b học sinh;
đ) Báo cáo th

ng kỳ hoặc đột xuất về tình hình c a lớp với Hiệu tr

ng.

Giáo viên thỉnh gi ng cũng ph i thực hiện các nhiệm v c a giáo viên bộ
môn và các quy định trong hợp đồng thỉnh gi ng.
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Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh là giáo viên
trung học cơ s đ ợc bồi d ỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng s n Hồ Chí
Minh; có nhiệm v tổ chức, qu n lỦ các ho t động c a tổ chức Đoàn trong nhà
tr

ng.
Giáo viên làm tổng ph trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là

giáo viên THCS đ ợc bồi d ỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh; có nhiệm v tổ chức, qu n lỦ các ho t động c a tổ chức Đội trong nhà
tr

ng.
Giáo viên làm công tác t vấn cho học sinh là giáo viên trung học cơ s đ ợc

đào t o hoặc bồi d ỡng về nghiệp v t vấn; có nhiệm v t vấn cho cha mẹ học
sinh và học sinh để giúp các em v ợt qua những khó khăn gặp ph i trong học tập và
sinh ho t.
- Quyền c a giáo viên
Giáo viên có những quyền sau đây:
a) Đ ợc nhà tr

ng t o điều kiện để thực hiện nhiệm v gi ng d y và giáo

d c học sinh;
b) Đ ợc h

ng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và đ ợc chăm sóc, b o

vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;
c) Đ ợc trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia qu n lỦ nhà tr
d) Đ ợc h

ng;

ng l ơng và ph cấp (nếu có) khi đ ợc cử đi học để nâng cao

trình độ chuyên môn, nghiệp v theo quy định hiện hành;
đ) Đ ợc cử tham gia các lớp bồi d ỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp v ;
e) Đ ợc hợp đồng thỉnh gi ng và nghiên cứu khoa học t i các tr

ng và cơ

s giáo d c khác nếu thực hiện đầy đ những nhiệm v quy định t i Điều 30 c a
Điều lệ này và đ ợc sự đồng Ủ c a Hiệu tr

ng ;

g) Đ ợc b o vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể;
h) Đ ợc h

ng các quyền khác theo quy định c a pháp luật.

Giáo viên ch nhiệm ngoài các quyền quy định
sau đây:
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trên, còn có những quyền

a) Đ ợc dự các gi học, ho t động giáo d c khác c a học sinh lớp mình;
b) Đ ợc dự các cuộc họp c a Hội đồng khen th

ng và Hội đồng kỷ luật khi

gi i quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh c a lớp mình;
c) Đ ợc dự các lớp bồi d ỡng, hội nghị chuyên đề về công tác ch nhiệm;
d) Đ ợc quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên
t c;
đ) Đ ợc gi m gi lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm ch nhiệm lớp.
Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh, tổng ph
trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đ ợc h

ng các chế độ, chính sách

theo quy định hiện hành.
Hiệu tr

ng có thể phân công giáo viên làm công tác t vấn chuyên trách

hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên làm công tác t vấn đ ợc bố trí chỗ làm việc riêng và
đ ợc vận d ng h

ng các chế độ chính sách hiện hành.

- Trình độ chuẩn đ ợc đào t o c a giáo viên
Trình độ chuẩn đ ợc đào t o c a giáo viên đ ợc quy định nh sau:
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp s ph m đối với giáo viên tiểu học;
b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng s ph m hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng
và chứng chỉ bồi d ỡng nghiệp v s ph m đối với giáo viên THCS;
Giáo viên ch a đ t trình độ chuẩn quy định

trên đ ợc nhà tr

ng, cơ quan

qu n lỦ giáo d c t o điều kiện học tập, bồi d ỡng để đ t trình độ chuẩn. Giáo viên
có trình độ trên chuẩn, có năng lực giáo d c cao đ ợc h
định c a Nhà n ớc, đ ợc nhà tr

ng chính sách theo quy

ng, cơ quan qu n lỦ giáo d c t o điều kiện để

phát huy tác d ng c a mình trong gi ng d y và giáo d c.
- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang ph c c a giáo viên
Hành vi, ngôn ngữ ứng xử c a giáo viên ph i đúng mực, có tác d ng giáo
d c đối với học sinh.
Trang ph c c a giáo viên ph i chỉnh tề, phù hợp với ho t động s ph m, theo
quy định c a Chính ph về trang ph c c a viên chức Nhà n ớc.
- Các hành vi giáo viên không đ ợc làm
Giáo viên không đ ợc có các hành vi sau đây:
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a. Xúc ph m danh dự, nhân phẩm, xâm ph m thân thể c a học sinh và đồng
nghiệp.
b. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết qu
học tập, rèn luyện c a học sinh.
c. Xuyên t c nội dung giáo d c; d y sai nội dung kiến thức, không đúng với
quan điểm, đ

ng lối giáo d c c a Đ ng và Nhà n ớc Việt Nam.

d. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
e. Hút thuốc lá, uống r ợu, bia và sử d ng các chất kích thích khác khi đang
tham gia các ho t động giáo d c; sử d ng điện tho i di động khi đang d y học trên
lớp.
f. Bỏ gi , bỏ buổi d y, tùy tiện cắt xén ch ơng trình giáo d c.
- Khen th

ng và xử lỦ vi ph m

Giáo viên có thành tích sẽ đ ợc khen th

ng, đ ợc phong tặng các danh hiệu

thi đua và các danh hiệu cao quỦ khác. Giáo viên có hành vi vi ph m quy định t i
điều lệ thì bị xử lỦ theo quy định c a pháp luật.
4.1.2.5. Học sinh trung học cơ s
Ch ơng V quy định về Học sinh gồm các nội dung: tuổi học sinh tr

ng

trung học (Đ37); nhiệm v c a học sinh (Đ38); quyền c a học sinh (Đ39); hành vi,
ngôn ngữ ứng xử, trang ph c c a học sinh (Đ40); các hành vi học sinh không đ ợc
làm (Đ41); khen th

ng và kỷ luật (Đ42). Sau đây là một sô nội dung cần nắm vững

(Phần còn l i SV tự nghiên cứu):
- Nhiệm v c a học sinh trung học cơ s
a. Thực hiện nhiệm v học tập, rèn luyện theo ch ơng trình, kế ho ch giáo
d c c a nhà tr

ng.

b. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên c a nhà tr
và những ng

ng

i lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực

hiện điều lệ, nội quy nhà tr

ng; chấp hành pháp luật c a Nhà n ớc.

c. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
d. Tham gia các ho t động tập thể c a tr

ng, c a lớp, c a Đội Thiếu niên

Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia
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đình và tham gia các công tác xư hội nh ho t động b o vệ môi tr

ng, thực hiện

trật tự an toàn giao thông.
e. Giữ gìn, b o vệ tài s n c a nhà tr
b o vệ và phát huy truyền thống c a nhà tr

ng, nơi công cộng; góp phần xây dựng,
ng.

- Quyền c a học sinh trung học cơ s
a. Đ ợc bình đẳng trong việc h

ng th giáo d c toàn diện, đ ợc b o đ m

những điều kiện về th i gian, cơ s vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập
học

lớp và tự

nhà, đ ợc cung cấp thông tin về việc học tập c a mình, đ ợc sử d ng trang

thiết bị, ph ơng tiện ph c v các ho t động học tập, văn hoá, thể thao c a nhà
tr

ng theo quy định.
b. Đ ợc tôn trọng và b o vệ, đ ợc đối xử bình đẳng, dân ch , đ ợc quyền

khiếu n i với nhà tr

ng và các cấp qu n lỦ giáo d c về những quyết định đối với

b n thân mình; đ ợc quyền học chuyển tr

ng khi có lỦ do chính đáng theo quy

định hiện hành; đ ợc học tr ớc tuổi, học v ợt lớp, học

tuổi cao hơn tuổi quy định

c a điều lệ.
c. Đ ợc tham gia các ho t động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học,
thể thao, nghệ thuật do nhà tr

ng tổ chức nếu có đ điều kiện; đ ợc giáo d c kỹ

năng sống.
d. Đ ợc nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học
sinh đ ợc h

ng chính sách xư hội, những học sinh có khó khăn về đ i sống và

những học sinh có năng lực đặc biệt.
e. Đ ợc h

ng các quyền khác theo quy định c a pháp luật.

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang ph c c a học sinh
Hành vi, ngôn ngữ ứng xử c a học sinh trung học cơ s ph i đ m b o tính
văn hoá, phù hợp với đ o đức và lối sống c a lứa tuổi học sinh trung học cơ s .
Trang ph c c a học sinh ph i chỉnh tề, s ch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi,
thuận tiện cho việc học tập và sinh ho t
Tuỳ điều kiện c a từng tr

nhà tr

ng, Hiệu tr

ng.
ng có thể quyết định để học sinh

mặc đồng ph c theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo d c và Đào t o quy định nếu đ ợc nhà
tr

ng và Ban đ i diện cha mẹ học sinh c a tr
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ng đồng Ủ.

- Các hành vi học sinh không đ ợc làm
a. Xúc ph m nhân phẩm, danh dự, xâm ph m thân thể giáo viên, cán bộ,
nhân viên c a nhà tr

ng, ng

i khác và học sinh khác.

b. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
c. Làm việc khác; sử d ng điện tho i di động hoặc máy nghe nh c trong gi
học; hút thuốc, uống r ợu, bia và sử d ng các chất kích thích khác khi đang tham
gia các ho t động giáo d c.
d. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà tr

ng và nơi công cộng.

e. L u hành, sử d ng các ấn phẩm độc h i, đồi truỵ; đ a thông tin không
lành m nh lên m ng; chơi các trò chơi mang tính kích động b o lực, tình d c; tham
gia các tệ n n xư hội.
- Khen th

ng và kỷ luật

Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện đ ợc nhà tr
qu n lỦ giáo d c khen th

ng bằng các hình thức sau đây:

a) Khen tr ớc lớp, tr ớc tr
b) Khen th

ng và các cấp

ng;

ng cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi;

c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đ t thành tích trong các
kỳ thi, hội thi theo quy định c a Bộ Giáo d c và Đào t o;
d) Các hình thức khen th

ng khác.

Học sinh vi ph m khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể đ ợc
khuyên răn hoặc xử lỦ kỉ luật theo các hình thức sau đây:
a) Phê bình tr ớc lớp, tr ớc tr

ng;

b) Khiển trách và thông báo với gia đình;
c) C nh cáo ghi học b ;
d) Buộc thôi học có th i h n.
4.1.2.6. Tài s n c a tr

ng

Ch ơng VI đề cập đến Tài s n c a tr

ng, đó là các quy định về địa điểm,

diện tích mặt bằng, các khối công trình …(Đ43,Đ44).
4.1.2.7. Quan hệ giữa nhà tr

ng, gia đình và xư hội
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Ch ơng VII là ch ơng cuối đề cập về mối quan hệ phối hợp giữa Nhà tr
– Gia đình – Xư hội”: trách nhiệm c a nhà tr
sinh (Đ46); quan hệ giữa nhà tr

ng

ng (Đ45); ban đ i diện cha mẹ học

ng, gia đình và xư hội (Đ47). Sau đây là một sô nội

dung cần nắm vững (Phần còn l i SV tự nghiên cứu):
Mỗi lớp có một Ban đ i diện cha mẹ học sinh tổ chức trong mỗi năm học
gồm các thành viên do cha mẹ, ng

i giám hộ học sinh cử ra để phối hợp với giáo

viên ch nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo d c học sinh.
Mỗi tr

ng có một Ban đ i diện cha mẹ học sinh đ ợc tổ chức trong mỗi

năm học gồm một số thành viên do các Ban đ i diện cha mẹ học sinh từng lớp cử ra
để phối hợp với nhà tr

ng thực hiện các ho t động giáo d c.

Nhiệm v , quyền h n, tổ chức và ho t động c a Ban đ i diện cha mẹ học
sinh từng lớp, từng tr

ng trung học cơ s thực hiện theo điều lệ Ban đ i diện cha

mẹ học sinh.
- Quan hệ giữa nhà tr
Nhà tr

ng, gia đình và xư hội

ng phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa ph ơng, Ban đ i diện cha

mẹ học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm thống nhất
quan điểm, nội dung, ph ơng pháp giáo d c giữa nhà tr

ng, gia đình và xư hội để

thực hiện m c tiêu giáo d c; Huy động mọi lực l ợng và nguồn lực c a cộng đồng
chăm lo cho sự nghiệp giáo d c, góp phần xây dựng cơ s vật chất, thiết bị giáo d c
c a nhà tr

ng; xây dựng phong trào học tập và môi tr

toàn, ngăn chặn những ho t động có nh h

ng giáo d c lành m nh, an

ng xấu đến học sinh; t o điều kiện để

học sinh đ ợc vui chơi, ho t động văn hóa, thể d c, thể thao lành m nh phù hợp với
lứa tuổi.
4.2.ăăQuyăch ,ăquyăđ nh liên quanăđ năgi ngăd yăc aăgiáoăviênătrung h c
c s
4.2.1. Ch ăđ ăcôngătácăc aăgiáoăviênătrung h c c s
Chế độ làm việc đối với giáo viên trung học cơ s đ ợc quy định t i Thông
t số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 c a Bộ tr
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ng Bộ Giáo d c và Đào

t o. Thông t 28 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2009 và thay thế
Thông t số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 c a Bộ Giáo d c.
Chế độ làm việc quy định t i thông t 28 áp d ng đối với giáo viên trực tiếp
gi ng d y, giáo viên làm công tác qu n lỦ
thống giáo d c quốc dân, bao gồm: tr
trung học phổ thông, tr
nội trú, tr
ng

các cơ s giáo d c phổ thông thuộc hệ

ng tiểu học, tr

ng phổ thông có nhiều cấp học, tr

ng phổ thông dân tộc bán trú, tr

i khuyết tật (sau đây gọi chung là các tr

giáo viên gi ng d y

ng trung học cơ s , tr

ng

ng phổ thông dân tộc

ng chuyên, tr

ng lớp dành cho

ng phổ thông) và không áp d ng với

cơ s giáo d c phổ thông c a n ớc ngoài m t i Việt Nam và

giáo viên gi ng d y theo chế độ thỉnh gi ng t i các cơ s giáo d c phổ thông.
4.2.1.1. Th i gian lao động c a giáo viên trung học cơ s
Th i gian làm việc c a giáo viên trung học cơ s trong năm học là 42 tuần,
trong đó:
a) 37 tuần dành cho việc gi ng d y và ho t động giáo d c theo quy định về
kế ho ch th i gian năm học.
b) 03 tuần dành cho học tập, bồi d ỡng nâng cao trình độ.
c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.
d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
Th i gian nghỉ hằng năm c a giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ
học kỳ và các ngày nghỉ khác, c thể nh sau:
a) Th i gian nghỉ hè c a giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng,
đ ợc h

ng nguyên l ơng và các ph cấp (nếu có);
b) Th i gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định c a Bộ tr

ng Bộ

Giáo d c và Đào t o;
c) Các ngày nghỉ khác theo quy định c a Bộ Luật lao động.
Căn cứ kế ho ch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện c thể c a từng
tr

ng, Hiệu tr

ng bố trí th i gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lỦ

theo đúng quy định.
4.2.1.2. Nhiệm v c a giáo viên trung học cơ s
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Nhiệm v c a giáo viên trung học cơ s thực hiện theo quy định t i Điều lệ
ng. Ngoài các nhiệm v đối với giáo viên bộ môn, giáo viên làm ch nhiệm

nhà tr

lớp còn có những nhiệm v sau:
a. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ
chức giáo d c sát với đối t ợng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ c a từng học sinh và c a
c lớp;
b. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, ch động phối hợp với các giáo
viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng s n Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xư hội khác có liên quan trong ho t động
gi ng d y và giáo d c học sinh c a lớp mình ch nhiệm;
c. Nhận xét, đánh giá xếp lo i học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị
khen th

ng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh đ ợc lên lớp, danh

sách học sinh ph i kiểm tra l i, ph i rèn luyện thêm về h nh kiểm trong kỳ nghỉ hè,
ph i

l i lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học b học sinh;
e. Tham gia h ớng dẫn ho t động tập thể, ho t động giáo d c và rèn luyện

học sinh do nhà tr

ng tổ chức;

f. Báo cáo th

ng kì hoặc đột xuất về tình hình c a lớp với Hiệu tr

ng.

4.2.1.3. Định mức lao động c a giáo viên trung học cơ s
-

Định mức lao động c a giáo viên trung học cơ s :

Định mức tiết d y là số tiết lỦ thuyết hoặc thực hành c a mỗi giáo viên ph i
gi ng d y trong một tuần, c thể nh sau:
Định mức tiết d y c a giáo viên trung học cơ s là 19 tiết; Định mức tiết d y
c a giáo viên trung học cơ s
thông dân tộc bán trú,

tr

tr

ng phổ thông dân tộc nội trú hoặc tr

ng, lớp dành cho ng

ng phổ

i tàn tật, khuyết tật là 17 tiết;

Giáo viên làm Tổng ph trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
tr

ng h ng I d y 2 tiết một tuần, tr

ng h ng II d y 1/3 định mức tiết d y, tr

ng

h ng III d y 1/2 định mức tiết d y c a giáo viên cùng cấp học. Việc phân h ng các
tr

ng phổ thông theo quy định hiện hành.
Đối với Hiệu tr

ng, Phó hiệu tr

ng
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Hiệu tr

ng, Phó hiệu tr

ng có nhiệm v gi ng d y một số tiết để nắm

đ ợc nội dung, ch ơng trình giáo d c và tình hình học tập c a học sinh nhằm nâng
cao hiệu qu trong công tác qu n lỦ. Hiệu tr

ng d y 2 tiết/tuần. Phó hiệu tr

ng

d y 4 tiết/tuần.
giảm định mức tiết dạy theo định mức tiêu chuẩn:

-

+ Đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn
Giáo viên ch nhiệm lớp

trung học cơ s đ ợc gi m 4 tiết/tuần;

tr

ng

phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ s và cấp trung học phổ thông đ ợc
gi m 4 tiết/tuần. Giáo viên ch nhiệm lớp

tr

ng chuyên, tr

ng bán trú đ ợc

gi m 4 tiết/tuần. Giáo viên ch nhiệm lớp

tr

ng, lớp dành cho ng

i tàn tật,

khuyết tật đ ợc gi m 3 tiết/tuần.
Giáo viên kiêm ph trách phòng học bộ môn đ ợc gi m 3 tiết/môn/tuần.
Giáo viên kiêm nhiệm ph trách công tác văn nghệ, thể d c toàn tr
v

n tr

ng, x

ng tr

ng, ph trách

ng, phòng thiết bị, th viện (nếu các công tác này ch a có

cán bộ chuyên trách) đ ợc tính gi m từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối l ợng công việc và
do hiệu tr
Tổ tr

ng quyết định.
ng bộ môn đ ợc gi m 3 tiết/tuần.

+ Đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đ ng, đoàn thể và các tổ chức khác
trong nhà tr

ng:

Giáo viên kiêm bí th đ ng bộ, bí th chi bộ nhà tr
tr

ng h ng I đ ợc gi m 4 tiết/tuần, các tr

ng, ch tịch công đoàn

ng h ng khác đ ợc gi m 3 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm công tác bí th đoàn, phó bí th đoàn cấp tr

ng đ ợc h

ng

chế độ, chính sách theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005
c a Th t ớng Chính ph về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên
cộng s n Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt
Nam trong các tr

ng đ i học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, d y nghề và

trung học phổ thông.
Giáo viên kiêm ch tịch hội đồng tr
2 tiết/tuần.
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ng, th kỦ hội đồng tr

ng đ ợc gi m

Giáo viên kiêm tr

ng ban thanh tra nhân dân tr

ng học đ ợc gi m

2tiết/tuần.
Để đ m b o chất l ợng gi ng d y và chất l ợng công tác, mỗi giáo viên
không làm kiêm nhiệm quá 2 chức v và đ ợc h

ng chế độ gi m định mức tiết

d y c a chức v có số tiết gi m cao nhất.
+ Đối với các đối t ợng khác:
Giáo viên đ ợc tuyển d ng bằng hợp đồng làm việc lần đầu đ ợc gi m 2
tiết/tuần.
Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng tr xuống, mỗi tuần lễ đ ợc gi m 3 tiết
(đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ s ) và 4 tiết (đối với giáo viên
tiểu học).
-

về quy đổi các loại giờ lao động khác ra tiết d y:

Giáo viên d y môn chuyên t i các tr

ng chuyên, lớp chuyên, 1 tiết d y môn

chuyên đ ợc tính bằng 3 tiết định mức.
Ngoài nhiệm v gi ng d y chính

trên lớp, giáo viên còn ph i thực hiện

những ho t động chuyên môn và các ho t động khác theo sự phân công c a Hiệu
tr

ng. Việc quy đổi những ho t động này ra tiết d y để tính số gi gi ng d y cho

từng giáo viên đ ợc thực hiện nh sau:
a) Đối với giáo viên đ ợc huy động tham gia công tác h ớng dẫn, bồi d ỡng,
tập huấn chuyên môn, nghiệp v do Phòng Giáo d c và Đào t o, S Giáo d c và
Đào t o tổ chức thì 1 tiết gi ng d y thực tế đ ợc tính bằng 1,5 tiết định mức.
b) Báo cáo ngo i khóa cho học sinh do nhà tr

ng tổ chức (có giáo án hoặc

đề c ơng báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế đ ợc tính t ơng đ ơng số tiết định
mức.
c) Hiệu tr

ng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết d y đối với

các công việc chuyên môn khác sau khi có Ủ kiến đồng Ủ c a Giám đốc S Giáo d c
và Đào t o.
4.2.1.4. Biên chế viên chức tr

ng trung học cơ s
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Thông t

liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày

23/08/2006 c a Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o quy định đối với tr

ng Trung

học cơ s :
a) Biên chế cán bộ qu n lỦ:
Mỗi tr

ng có một hiệu tr

thể nh sau: Tr

ng và một số phó hiệu tr

ng h ng 1 có không quá 2 phó hiệu tr

3 có 1 phó hiệu tr

ng đ ợc quy định c

ng; Tr

ng h ng 2, h ng

ng.

b) Biên chế giáo viên:
Mỗi lớp đ ợc bố trí biên chế không quá 1,90 giáo viên; Mỗi tr

ng đ ợc bố

trí 01 biên chế giáo viên làm Tổng ph trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh.
c) Biên chế viên chức làm công tác th viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:
Công tác th viện: Mỗi tr
nghiệm: Tr

ng đ ợc bố trí 01 biên chế; Công tác thiết bị, thí

ng h ng 1 đ ợc bố trí 02 biên chế; tr

ng h ng 2, h ng 3 đ ợc bố trí

01 biên chế;
Công tác văn phòng (Văn th , Th quỹ, Kế toán, Y tế tr
Mỗi tr
Y tế tr

ng học):

ng đ ợc bố trí 03 biên chế: 01 Văn th và Th quỹ, 01 Kế toán, 01

ng học; tr

ng có từ 40 lớp tr lên đ ợc bố trí thêm 01 biên chế.

4.2.2. Quiăch ăv ăđánhăgiáăvƠăx pălo iăh căsinhătrungăh căc ăs
Qui chế đánh giá, xếp lo i học sinh trung học cơ s ban hành kèm theo
Thông t số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 c a Bộ tr

ng Bộ

Giáo d c và Đào t o. Nội dung qui định gồm 5 ch ơng, 21 điều. Sau đây là một sô
nội dung cần nắm vững (Phần còn l i SV tự nghiên cứu):
4.2.2.1. Đánh giá, xếp lo i h nh kiểm học sinh
Căn cứ đánh giá, xếp lo i h nh kiểm (Đ3):
Căn cứ đánh giá, xếp lo i h nh kiểm:
a) Đánh giá h nh kiểm c a học sinh căn cứ vào biểu hiện c thể về thái độ và
hành vi đ o đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công
nhân viên, với gia đình, b n bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu v ơn lên trong
học tập; kết qu tham gia lao động, ho t động tập thể c a lớp, c a tr
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ng và c a xã

hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và b o vệ môi tr

ng;

b) Kết qu nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi c a học sinh đối với nội
dung d y học môn Giáo d c công dân quy định trong ch ơng trình giáo d c phổ
thông cấp THCS, cấp THPT do Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o ban hành.

Xếp lo i h nh kiểm:
H nh kiểm đ ợc xếp thành 4 lo i: Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y)
sau mỗi học kỳ và c năm học. Việc xếp lo i h nh kiểm c năm học ch yếu căn cứ
vào xếp lo i h nh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ c a học sinh.
Tiêu chuẩn xếp lo i h nh kiểm (Đ4):
Lo i tốt:
a) Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà tr

ng; chấp hành tốt luật pháp, quy

định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh với
các hành động tiêu cực, phòng chống tội ph m, tệ n n xã hội;
b) Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, ng

i lớn tuổi; th ơng yêu và giúp đỡ

các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, đ ợc các b n tin yêu;
c) Tích cực rèn luyện phẩm chất đ o đức, có lối sống lành m nh, gi n dị,
khiêm tốn; chăm lo giúp đỡ gia đình;
d) Hoàn thành đầy đ nhiệm v học tập, có ý thức v ơn lên, trung thực trong
cuộc sống, trong học tập;
đ) Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và b o vệ môi tr

ng;

e) Tham gia đầy đ các ho t động giáo d c, các ho t động do nhà tr

ng tổ

chức; tích cực tham gia các ho t động c a Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,
Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh;
g) Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đ o đức, lối sống theo
nội dung môn Giáo d c công dân.
Lo i khá:
Thực hiện đ ợc những quy định nêu trên (lo i tốt) nh ng ch a đ t đến mức
độ c a lo i tốt; còn có thiếu sót nh ng kịp th i sửa chữa sau khi thầy giáo, cô giáo
và các b n góp ý.
Lo i trung bình:
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Có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định c a lo i tốt nh ng
mức độ ch a nghiêm trọng; sau khi đ ợc nhắc nh , giáo d c đư tiếp thu, sửa chữa
nh ng tiến bộ còn chậm.
Lo i yếu:
Ch a đ t tiêu chuẩn xếp lo i trung bình hoặc có một trong các khuyết điểm
sau đây:
a) Có sai ph m với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp l i nhiều lần trong việc
thực hiện quy định c a lo i tốt, đ ợc giáo d c nh ng ch a sửa chữa;
b) Vô lễ, xúc ph m nhân phẩm, danh dự, xâm ph m thân thể c a giáo viên,
nhân viên nhà tr

ng; xúc ph m danh dự, nhân phẩm c a b n hoặc c a ng

i khác;

c) Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi;
d) Đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà tr

ng hoặc ngoài xã hội; vi

ph m an toàn giao thông; gây thiệt h i tài s n công, tài s n c a ng

i khác.

4.2.2.2. Đánh giá, xếp lo i học lực
Căn cứ đánh giá, xếp lo i học lực (Đ5):
Căn cứ đánh giá, xếp lo i học lực:
a) Mức độ hoàn thành ch ơng trình các môn học và ho t động giáo d c trong
Kế ho ch giáo d c cấp THCS;
b) Kết qu đ t đ ợc c a các bài kiểm tra.
2. Học lực đ ợc xếp thành 5 lo i: Giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb), yếu
(Y), kém (Kém).
Hình thức đánh giá và kết qu các môn học sau một học kỳ, c năm học (Đ6):
Hình thức đánh giá:
a) Đánh giá bằng nhận xét kết qu học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận
xét) đối với các môn Âm nh c, Mỹ thuật, Thể d c.
Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học quy định trong Ch ơng trình giáo
d c phổ thông, thái độ tích cực và sự tiến bộ c a học sinh để nhận xét kết qu các
bài kiểm tra theo hai mức:
- Đ t yêu cầu (Đ): Nếu đ m b o ít nhất một trong hai điều kiện sau:
+ Thực hiện đ ợc cơ b n các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội
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dung trong bài kiểm tra;
+ Có cố gắng, tích cực học tập và tiến bộ rõ rệt trong thực hiện các yêu cầu
chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.
- Ch a đ t yêu cầu (CĐ): Các tr

ng hợp còn l i.

b) Kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết qu học tập đối với
môn Giáo d c công dân:
- Đánh giá bằng cho điểm kết qu thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức,
kỹ năng và thái độ đối với từng ch đề thuộc môn Giáo d c công dân quy định
trong ch ơng trình giáo d c phổ thông cấp THCS do Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và

Đào t o ban hành;
- Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện
đ o đức, lối sống c a học sinh theo nội dung môn Giáo d c công dân quy định
trong ch ơng trình giáo d c phổ thông cấp THCS do Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và

Đào t o ban hành trong mỗi học kỳ, c năm học.
Kết qu nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đ o đức,
lối sống c a học sinh không ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, mà đ ợc giáo viên môn
Giáo d c công dân theo dõi, đánh giá, ghi trong học b và phối hợp với giáo viên
ch nhiệm sau mỗi học kỳ tham kh o khi xếp lo i h nh kiểm.
c) Đánh giá bằng cho điểm đối với các môn học còn l i.
d) Các bài kiểm tra đ ợc cho điểm theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10;
nếu sử d ng thang điểm khác thì ph i quy đổi về thang điểm này.
2. Kết qu môn học và kết qu các môn học sau mỗi học kỳ, c năm học:
a) Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm: Tính điểm trung bình môn
học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kỳ, c năm học;
b) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: Nhận xét môn học sau mỗi
học kỳ, c năm học theo hai lo i: Đ t yêu cầu (Đ) và Ch a đ t yêu cầu (CĐ); nhận
xét về năng khiếu (nếu có).
Hình thức kiểm tra, các lo i bài kiểm tra, hệ số điểm bài kiểm tra (Đ7):
Hình thức kiểm tra:
Kiểm tra miệng (kiểm tra bằng hỏi-đáp), kiểm tra viết, kiểm tra thực hành.
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Các lo i bài kiểm tra:
a) Kiểm tra th

ng xuyên (KTtx) gồm: Kiểm tra miệng; kiểm tra viết d ới 1

tiết; kiểm tra thực hành d ới 1 tiết;
b) Kiểm tra định kỳ (KTđk) gồm: Kiểm tra viết từ 1 tiết tr lên; kiểm tra thực
hành từ 1 tiết tr lên; kiểm tra học kỳ (KThk).
Hệ số điểm các lo i bài kiểm tra:
a) Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm: Điểm kiểm tra th

ng

xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành từ 1 tiết tr lên tính hệ
số 2, điểm kiểm tra học kỳ tính hệ số 3.
b) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: Kết qu nhận xét c a các bài
kiểm tra đều tính một lần khi xếp lo i môn học sau mỗi học kỳ.
Số lần kiểm tra và cách cho điểm (Đ8):
Số lần KTđk đ ợc quy định trong kế ho ch d y học, bao gồm c kiểm tra các
lo i ch đề tự chọn. Số lần KTtx: Trong mỗi học kỳ một học sinh ph i có số lần
KTtx c a từng môn học bao gồm c kiểm tra các lo i ch đề tự chọn nh sau:
a) Môn học có 1 tiết tr xuống/tuần: Ít nhất 2 lần;
b) Môn học có từ trên 1 tiết đến d ới 3 tiết/tuần: Ít nhất 3 lần;
c) Môn học có từ 3 tiết tr lên/tuần: Ít nhất 4 lần.
Điểm các bài KTtx theo hình thức tự luận là số nguyên, điểm KTtx theo hình
thức trắc nghiệm hoặc có phần trắc nghiệm và điểm KTđk là số nguyên hoặc số
thập phân đ ợc lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
Những học sinh không có đ số lần kiểm tra theo quy định

trên ph i đ ợc

kiểm tra bù. Bài kiểm tra bù ph i có hình thức, mức độ kiến thức, kỹ năng và th i
l ợng t ơng đ ơng với bài kiểm tra bị thiếu. Học sinh không dự kiểm tra bù sẽ bị
điểm 0 (đối với những môn học đánh giá bằng cho điểm) hoặc bị nhận xét mức CĐ
(đối với những môn học đánh giá bằng nhận xét). Kiểm tra bù đ ợc hoàn thành
trong từng học kỳ hoặc cuối năm học.
Kiểm tra, cho điểm môn học và ch đề tự chọn thuộc các môn học (Đ9):
Môn học tự chọn: Việc kiểm tra, cho điểm, tính điểm trung bình môn học và
tham gia tính điểm trung bình các môn học thực hiện nh các môn học khác.
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Ch đề tự chọn thuộc các môn học: Các lo i ch đề tự chọn c a môn học nào
thì kiểm tra, cho điểm và tham gia tính điểm trung bình môn học đó.
Kết qu môn học c a mỗi học kỳ, c năm học (Đ10):
Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm:
a) Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTB mhk) là trung bình cộng c a điểm các
bài KTtx, KTđk và KThk với các hệ số quy định t i Điểm a, Kho n 3, Điều 7 Quy
chế này:
TĐKTtx + 2 x TĐKTđk + 3 x ĐKThk
ĐTBmhk =
Số bài KTtx + 2 x Số bài KTđk + 3
- TĐKTtx: Tổng điểm c a các bài KTtx
- TĐKTđk: Tổng điểm c a các bài KTđk
- ĐKThk: Điểm bài KThk
b) Điểm trung bình môn c năm (ĐTB mcn) là trung bình cộng c a ĐTB mhkI
với ĐTBmhkII, trong đó ĐTBmhkII tính hệ số 2:
ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII
ĐTBmcn =
3
c) ĐTBmhk và ĐTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân đ ợc lấy đến chữ số
thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét:
a) Xếp lo i học kỳ:
- Đ t yêu cầu (Đ): Có đ số lần kiểm tra theo quy định t i các Kho n 1, 2, 3
Điều 8 và 2/3 số bài kiểm tra tr lên đ ợc đánh giá mức Đ, trong đó có bài kiểm
tra học kỳ.
- Ch a đ t yêu cầu (CĐ): Các tr

ng hợp còn l i.

b) Xếp lo i c năm:
- Đ t yêu cầu (Đ): C hai học kỳ xếp lo i Đ hoặc học kỳ I xếp lo i CĐ, học
kỳ II xếp lo i Đ.
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- Ch a đ t yêu cầu (CĐ): C hai học kỳ xếp lo i CĐ hoặc học kỳ I xếp lo i
Đ, học kỳ II xếp lo i CĐ.
c) Những học sinh có năng khiếu đ ợc giáo viên bộ môn ghi thêm nhận xét
vào học b .
Đối với các môn chỉ d y trong một học kỳ thì lấy kết qu đánh giá, xếp lo i
c a học kỳ đó làm kết qu đánh giá, xếp lo i c năm học.
Điểm trung bình các môn học kỳ, c năm học (Đ11):
a. Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng c a điểm
trung bình môn học kỳ c a các môn học đánh giá bằng cho điểm.
b. Điểm trung bình các môn c năm học (ĐTBcn) là trung bình cộng c a
điểm trung bình c năm c a các môn học đánh giá bằng cho điểm.
c. Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc c năm học là số nguyên hoặc số
thập phân đ ợc lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
Tiêu chuẩn xếp lo i học kỳ và xếp lo i c năm (Đ13):
Lo i giỏi, nếu có đ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 tr lên, trong đó điểm trung bình c a
1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 tr lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình d ới 6,5;
c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đ t lo i Đ.
Lo i khá, nếu có đ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 tr lên, trong đó điểm trung bình c a
1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 tr lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình d ới 5,0;
c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đ t lo i Đ.
Lo i trung bình, nếu có đ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 tr lên, trong đó điểm trung bình c a
1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 tr lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình d ới 3,5;
c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đ t lo i Đ.
Lo i yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 tr lên, không có môn học nào
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điểm trung bình d ới 2,0.
Lo i kém: Các tr

ng hợp còn l i.

Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đ t mức c a từng lo i quy định

trên nh ng do

kết qu c a một môn học nào đó thấp hơn mức quy định cho lo i đó nên học lực bị
xếp thấp xuống thì đ ợc điều chỉnh nh sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đ t mức lo i G nh ng do kết qu c a một môn
học nào đó mà ph i xuống lo i Tb thì đ ợc điều chỉnh xếp lo i K.
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đ t mức lo i G nh ng do kết qu c a một môn
học nào đó mà ph i xuống lo i Y thì đ ợc điều chỉnh xếp lo i Tb.
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đ t mức lo i K nh ng do kết qu c a một môn
học nào đó mà ph i xuống lo i Y thì đ ợc điều chỉnh xếp lo i Tb.
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đ t mức lo i K nh ng do kết qu c a một môn
học nào đó mà ph i xuống lo i Kém thì đ ợc điều chỉnh xếp lo i Y.
4.2.2.3. Sử d ng kết q a đánh giá, xếp lo i và trách nhiệm c a giáo viên
Lên lớp hoặc không đ ợc lên lớp (Đ15):
Học sinh có đ các điều kiện d ới đây thì đ ợc lên lớp:
a) H nh kiểm và học lực từ trung bình tr lên;
b) Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không
phép, nghỉ liên t c hoặc nghỉ nhiều lần cộng l i).
Học sinh thuộc một trong các tr

ng hợp d ới đây thì không đ ợc lên lớp:

a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ
liên t c hoặc nghỉ nhiều lần cộng l i);
b) Học lực c năm lo i Kém hoặc học lực và h nh kiểm c năm lo i yếu;
c) Sau khi đư đ ợc kiểm tra l i một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có
điểm trung bình d ới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp lo i CĐ, để xếp
lo i l i học lực c năm nh ng vẫn không đ t lo i trung bình.
d) H nh kiểm c năm xếp lo i yếu, nh ng không hoàn thành nhiệm v rèn
luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp lo i yếu về h nh kiểm.
Kiểm tra l i các môn học (Đ16):
Học sinh xếp lo i h nh kiểm c năm học từ trung bình tr lên nh ng học lực
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c năm học xếp lo i yếu, đ ợc chọn một số môn học trong các môn học có điểm
trung bình c năm học d ới 5,0 hoặc có kết qu xếp lo i CĐ để kiểm tra l i. Kết qu
kiểm tra l i đ ợc lấy thay thế cho kết qu xếp lo i c năm học c a môn học đó để
tính l i điểm trung bình các môn c năm học và xếp lo i l i về học lực; nếu đ t lo i
trung bình thì đ ợc lên lớp.
Rèn luyện h nh kiểm trong kỳ nghỉ hè (Đ17):
Học sinh xếp lo i học lực c năm từ trung bình tr lên nh ng h nh kiểm c
năm học xếp lo i yếu thì ph i rèn luyện thêm h nh kiểm trong kỳ nghỉ hè, hình thức
rèn luyện do hiệu tr

ng quy định. Nhiệm v rèn luyện trong kỳ nghỉ hè đ ợc thông

báo đến gia đình, chính quyền, đoàn thể xư, ph

ng, thị trấn (gọi chung là cấp xư)

nơi học sinh c trú. Cuối kỳ nghỉ hè, nếu đ ợc Uỷ ban nhân dân cấp xư công nhận
đư hoàn thành nhiệm v thì giáo viên ch nhiệm đề nghị hiệu tr

ng cho xếp lo i

l i về h nh kiểm; nếu đ t lo i trung bình thì đ ợc lên lớp.
Xét công nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến (Đ18):
Công nhận đ t danh hiệu học sinh giỏi học kỳ hoặc c năm học, nếu đ t h nh
kiểm lo i tốt và học lực lo i giỏi.
Công nhận đ t danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ hoặc c năm học, nếu đ t
h nh kiểm từ lo i khá tr lên và học lực từ lo i khá tr lên.
Trách nhiệm c a giáo viên bộ môn (Đ19):
Thực hiện đầy đ số lần kiểm tra; trực tiếp chấm bài kiểm tra, ghi điểm hoặc
mức nhận xét (đối với các môn kiểm tra bằng nhận xét), ghi nội dung nhận xét c a
ng

i chấm vào bài kiểm tra; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (đối với các

môn kiểm tra bằng nhận xét) vào sổ gọi tên và ghi điểm; đối với hình thức kiểm tra
miệng, giáo viên ph i nhận xét, góp ý kết qu tr l i c a học sinh tr ớc lớp, nếu
quyết định cho điểm hoặc ghi nhận xét (đối với các môn kiểm tra bằng nhận xét)
vào sổ gọi tên và ghi điểm thì ph i thực hiện ngay sau đó.
Tính điểm trung bình môn học (đối với các môn học đánh giá bằng cho
điểm), xếp lo i nhận xét môn học (đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét)
theo học kỳ, c năm học và trực tiếp ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, vào học b .
Tham gia đánh giá, xếp lo i h nh kiểm từng học kỳ, c năm học c a học
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sinh.
Trách nhiệm c a giáo viên ch nhiệm lớp (Đ20):
Kiểm tra sổ gọi tên và ghi điểm c a lớp; giúp Hiệu tr

ng theo dõi việc kiểm

tra cho điểm, mức nhận xét theo quy định c a Quy chế.
Tính điểm trung bình các môn học theo học kỳ, c năm học; xác nhận việc
sửa chữa điểm, sửa chữa mức nhận xét c a giáo viên bộ môn trong sổ gọi tên và ghi
điểm, trong học b .
Đánh giá, xếp lo i h nh kiểm và học lực từng học kỳ, c năm học c a học
sinh. Lập danh sách học sinh đề nghị cho lên lớp, không đ ợc lên lớp; học sinh
đ ợc công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; học sinh ph i kiểm tra l i các
môn học, học sinh ph i rèn luyện về h nh kiểm trong kỳ nghỉ hè.
Lập danh sách học sinh đề nghị khen th

ng cuối học kỳ, cuối năm học.

Ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm và vào học b các nội dung sau đây:
a) Kết qu đánh giá, xếp lo i h nh kiểm và học lực c a học sinh;
b) Kết qu đ ợc lên lớp hoặc không đ ợc lên lớp, công nhận học sinh giỏi,
học sinh tiên tiến học kỳ, c năm học, đ ợc lên lớp sau khi kiểm tra l i hoặc rèn
luyện h nh kiểm trong kỳ nghỉ hè;
c) Nhận xét đánh giá kết qu rèn luyện toàn diện c a học sinh trong đó có
học sinh có năng khiếu các môn học đánh giá bằng nhận xét.
6. Phối hợp với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên
cộng s n Hồ Chí Minh và Ban Đ i diện cha mẹ học sinh c a lớp để tổ chức các ho t
động giáo d c học sinh.
4.3.ăăQuyăđ nhăv ăthanhătra,ăki mătraătrong giáoăd cătrung h c c s
4.3.1.ăThanhătra,ăki mătraătrongăho tăđ ngăqu nălỦă
Trong bất kỳ ho t động qu n lỦ nào, để đ m b o cho những m c tiêu đề ra
đ t đ ợc hiệu qu tốt nhất, thì nhất thiết ph i tiến hành công tác TTr, KTr và nó là
một trong những chức năng ho t động qu n lỦ. Nếu không có TTr, KTr thì không
có qu n lỦ tốt, hay nói một cách khác qu n lỦ sẽ mất đi một chức năng thiết yếu và
không thể mang l i hiệu qu .
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Khái niệm về thanh tra (TTr), kiểm tra (KTr): TTr, KTr là sự xem xét để làm
rõ những hiện t ợng, những v việc đúng, sai trong quá trình qu n lỦ, trong những
v việc, hành vi c a ng

i thừa hành nhiệm v trong công tác qu n lỦ. TTr, KTr là

một ho t động không thể thiếu, nhằm ph n hồi nhu cầu thông tin c a công tác qu n
lỦ, đồng th i uốn nắn kịp th i và điều chỉnh chính sách, pháp luật ch a hợp lỦ, tránh
xơ cứng rập khuôn, máy móc, dẫn đến sự qu n lỦ trì trệ, góp phần làm bộ máy trong
s ch, đơn vị vững m nh và phát triển.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đòi hỏi ph i từng b ớc đổi mới cơ chế
qu n lỦ, trong đó: công tác TTr, KTr với t cách là động lực c a sự phát triển.
Chính vì vậy! công tác TTr, KTr giúp cho cơ quan qu n lỦ nhận biết và đánh giá
đ ợc quá trình đổi mới để từ đó điều chỉnh, nâng cao nội dung và chất l ợng điều
hành công tác qu n lỦ ngày một hoàn thiện. Nh vậy công tác TTr, Ktr gắn với ho t
động qu n lỦ. M c đích c a TTr, KTr là b o đ m để cơ quan qu n lỦ thi hành pháp
luật nghiêm, đồng th i phát hiện những vi ph m trong qu n lỦ, vi ph m pháp luật.
Khi phát hiện những sai ph m không ph i chỉ truy cứu mà cần ch động xem xét,
phát hiện những nhân tố mới, những t duy sáng t o trong quá trình thực hiện chính
sách pháp luật.
Căn cứ Luật thanh tra17 và Luật giáo d c, ngày 09/5/2013 Th T ớng chính
ph đư kỦ ban hành Nghị định số 42/2013/NĐ-CP quy định tổ chức và ho t động
c a Thanh tra giáo d c. Ph m vi điều chỉnh c a Nghị định về tổ chức ho t động
thanh tra giáo d c bao gồm: Tổ chức thanh tra giáo d c; ho t động thanh tra giáo
d c; thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo d c; trách nhiệm và mối quan hệ
c a cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ho t động thanh tra giáo d c. Đối t ợng
thanh tra là cơ s giáo d c mầm non, giáo d c phổ thông, giáo d c đ i học, giáo d c
th

ng xuyên, tr

ng trung cấp chuyên nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc

quyền qu n lỦ c a cơ quan qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c; Cơ quan, tổ chức, cá nhân
Việt Nam và n ớc ngoài tham gia ho t động giáo d c t i Việt Nam; Cơ quan, tổ
chức, cá nhân ho t động trong lĩnh vực d y nghề không thuộc đối t ợng thanh tra
giáo d c. Nguyên tắc ho t động thanh tra giáo d c là: ph i tuân theo pháp luật, b o
17

. Luật Thanh tra ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010.
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đ m chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân ch , kịp th i; Không trùng
lặp về ph m vi, đối t ợng, nội dung, th i gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện
chức năng thanh tra; không làm c n tr đến ho t động bình th

ng c a các cơ quan,

tổ chức, cá nhân là đối t ợng thanh tra; Kết hợp giữa thanh tra nhà n ớc, thanh tra
nội bộ c a cơ s giáo d c và thanh tra nhân dân theo quy định c a pháp luật.
Ngày 04 tháng 12 năm 2013 Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và Đào t o cũng đư ban

hành Thông t số 39/2013/TT-BGDĐT “H ớng dẫn về thanh tra chuyên ngành
trong lĩnh vực giáo d c”. Sau đây là một số vấn đề cơ b n c a Thông t có liên
quan:
4.3.2.ăNguyênătắcăho tăđ ngăthanhătraăgiáoăd că
Thanh tra giáo d c ph i tuân th 4 nguyên tắc sau:
a.Tuân th quy định c a pháp luật, b o đ m chính xác, khách quan, trung
thực, công khai, dân ch , kịp th i.
b. Không trùng lặp về ph m vi, đối t ợng, nội dung, th i gian thanh tra giữa
các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm c n tr ho t động bình
th

ng c a cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối t ợng thanh tra.
c. Tiến hành th

ng xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm v về chuyên môn,

nghiệp v , trách nhiệm qu n lỦ nhà n ớc về giáo d c.
d. Kết hợp giữa ho t động thanh tra nhà n ớc, thanh tra nội bộ, kiểm tra,
kiểm định chất l ợng giáo d c, đánh giá nhà giáo và ho t động thanh tra nhân dân
theo quy định c a pháp luật.
4.3.3.ăN iădungăthanhătraăgiáoăd c
- Thanh tra chuyên ngành đối với sở giáo d c và đào tạo
a. Tham m u ban hành văn b n quy ph m pháp luật, quy ho ch, kế ho ch,
ch ơng trình, dự án, chính sách phát triển giáo d c trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ơng.
b. Tham m u cho Ch tịch

y ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, cho phép

thành lập, sáp nhập, chia, tách, gi i thể cơ s giáo d c.
c. Ban hành các văn b n chỉ đ o theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến
giáo d c pháp luật về giáo d c.
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d. Chỉ đ o việc qu n lỦ, sử d ng sách giáo khoa, tài liệu giáo d c, thiết bị
giáo d c.
e. Chỉ đ o việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội
dung, ph ơng pháp giáo d c; qu n lỦ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thực hiện phổ
cập giáo d c, chống mù chữ và xây dựng xư hội học tập trên địa bàn; ho t động liên
kết đào t o, m ngành đào t o, cho phép ho t động giáo d c, đình chỉ ho t động
giáo d c theo thẩm quyền.
f. Chỉ đ o và thực hiện quy chế tuyển sinh, qu n lỦ, giáo d c ng
thực hiện chế độ, chính sách đối với ng

i học và

i học.

g. Chỉ đ o và thực hiện các quy định về nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo d c
đối với giáo d c mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh và đối với cơ s giáo d c đ i
học, trung cấp chuyên nghiệp theo phân cấp.
h. Chỉ đ o công tác b o đ m chất l ợng giáo d c, kiểm định chất l ợng giáo
d c, xư hội hóa giáo d c.
i. Chỉ đ o việc thực hiện quy định về thu, qu n lỦ, sử d ng học phí và các
nguồn lực tài chính khác.
j. Qu n lỦ các ho t động du học tự túc trên địa bàn.
k. Chỉ đ o và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, gi i quyết khiếu n i, gi i
quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, báo cáo, thống kê, công khai về giáo d c
đối với các phòng giáo d c và đào t o và các đơn vị trực thuộc.
- Thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo d c phổ thông
a. Tổ chức và ho t động c a cơ s giáo d c phổ thông, bao gồm: ban hành
văn b n qu n lỦ nội bộ và phổ biến, giáo d c pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức;
thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo d c; công tác kiểm tra nội
bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và ho t động theo Điều lệ, Quy chế tổ
chức và ho t động c a nhà tr

ng.

b. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, ph ơng pháp giáo
d c; việc qu n lỦ, sử d ng sách giáo khoa, tài liệu giáo d c, thiết bị d y học.
c. Thực hiện quy chế tuyển sinh, qu n lỦ, giáo d c học sinh và các chế độ,
chính sách đối với học sinh.
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d. Công tác quy ho ch, tuyển d ng, sử d ng, bổ nhiệm, đào t o, bồi d ỡng,
đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ qu n lỦ và ng

i

lao động khác.
e. Công tác xư hội hóa giáo d c, qu n lỦ d y thêm, học thêm.
f. Các điều kiện b o đ m chất l ợng giáo d c; chấp hành quy định về kiểm
định chất l ợng giáo d c.
g. Thực hiện quy định về thu, qu n lỦ, sử d ng học phí (nếu có), các nguồn
lực tài chính khác.
h. Thực hiện các quy định khác c a pháp luật về giáo d c phổ thông.
- Trách nhiệm c a cơ sở giáo d c
a. Các cơ s giáo d c phổ thông xây dựng kế ho ch và tổ chức kiểm tra nội
bộ; thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm tra nội bộ theo quy định.
b. Cung cấp kịp th i, đầy đ , chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu c a
đoàn thanh tra và ph i chịu trách nhiệm tr ớc pháp luật về tính chính xác, trung
thực c a thông tin, tài liệu đư cung cấp.
c. Thực hiện yêu cầu, kiến nghị c a đoàn thanh tra, kết luận thanh tra, quyết
định xử lỦ sau thanh tra c a cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền.
4.4. Qui ch công nh nătr
Qui chế công nhận tr
tr

ng trung h c c s đ t chu n qu c gia

ng trung học cơ s , tr

ng trung học phổ thông và

ng phổ thông có nhiều cấp học đ t chuẩn quốc gia ban hành theo Thông t số

47 /2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 c a Bộ tr

ng Bộ Giáo d c và

Đào t o gồm 4 ch ơng, 15 điều. Sau đây là một sô nội dung cần nắm vững (Phần
còn l i SV tự nghiên cứu):
4.4.1. Tiêuăchu nă1ă(Đ4):ăTổăch căvƠăqu nălỦănhƠătr

ng

Lớp học:
a. Tối đa không quá 45 lớp, đ m b o đ các khối lớp c a cấp học;
b. Số l ợng học sinh/lớp tối đa không quá 45 học sinh;
Tổ chuyên môn:
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a. Các tổ chuyên môn đ ợc thành lập và ho t động theo quy định hiện hành
c a Điều lệ tr

ng trung học cơ s , tr

ng trung học phổ thông và tr

thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là Điều lệ tr

ng phổ

ng trung học);

b. Hàng năm đề xuất đ ợc ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác d ng
nâng cao chất l ợng và hiệu qu d y - học;
c. Có kế ho ch bồi d ỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp v c a mỗi
giáo viên và c a c tổ chuyên môn; đ t các qui định về đào t o, bồi d ỡng nhà giáo;
Tổ văn phòng:
a. Đ m nhận các công việc: văn th , kế toán, th quỹ, y tế tr
và ph c v các ho t động c a nhà tr
tr

ng học, b o vệ

ng theo quy định hiện hành c a Điều lệ

ng trung học;
b. Qu n lỦ hệ thống hồ sơ, sổ sách c a nhà tr

quy định c a Điều lệ tr

ng. H ớng dẫn sử d ng theo

ng trung học và những quy định trong h ớng dẫn sử d ng

c a từng lo i sổ;
Hội đồng tr

ng và các hội đồng khác trong nhà tr

Hội đồng tr

ng và các hội đồng khác trong nhà tr

ng :
ng đ ợc thành lập và

thực hiện chức năng, nhiệm v theo quy định hiện hành c a Điều lệ tr

ng trung

học; ho t động có kế ho ch, nền nếp, đ t hiệu qu thiết thực góp phần nâng cao chất
l ợng giáo d c, xây dựng nền nếp kỷ c ơng c a nhà tr

ng.

Tổ chức Đ ng và các đoàn thể:
a. Tổ chức Đ ng trong nhà tr
Những tr

ng đ t tiêu chuẩn trong s ch, vững m nh.

ng ch a có tổ chức Đ ng cần có kế ho ch và đ t chỉ tiêu c thể về phát

triển đ ng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ s Đ ng;
b. Các đoàn thể, tổ chức xư hội trong nhà tr
về tổ chức, có nhiều đóng góp trong các ho t động

ng đ ợc công nhận vững m nh
địa ph ơng;

4.4.2. Tiêuăchu nă2ă(Đ5): Cánăb ăqu nălỦ,ăgiáoăviênăvƠănhơnăviên
a. Hiệu tr
c a Điều lệ tr
tr

ng và các phó hiệu tr

ng đ t tiêu chuẩn theo quy định hiện hành

ng trung học; thực hiện tốt quy chế dân ch trong ho t động c a nhà

ng; đ ợc cấp qu n lỦ giáo d c trực tiếp xếp lo i từ khá tr lên theo qui định

hiện hành về chuẩn hiệu tr

ng tr

ng trung học cơ s .
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b. Có đ giáo viên các bộ môn đ t trình độ chuẩn đào t o theo quy định,
trong đó có ít nhất 30% giáo viên đ t tiêu chuẩn d y giỏi từ cấp cơ s tr lên; có
100% giáo viên đ t chuẩn lo i khá tr lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo
viên trung học cơ s .
c. Có đ viên chức ph trách th viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị d y
học đ ợc đào t o hoặc bồi d ỡng đ năng lực nghiệp v , hoàn thành tốt nhiệm v .
4.4.3. Tiêuăchu nă3ă(Đ6): Ch tăl

ngăgiáoăd c

Một năm tr ớc khi đ ợc đề nghị công nhận và trong th i gian 5 năm đ ợc
công nhận tr

ng trung học cơ s đ t chuẩn quốc gia, tối thiểu ph i đ t các chỉ tiêu

sau:
Tỷ lệ học sinh bỏ học và l u ban hàng năm không quá 5%, trong đó tỷ lệ học
sinh bỏ học không quá 1%.
Chất l ợng giáo d c:
a. Học lực:
a.1. Số học sinh xếp lo i giỏi đ t từ 3% tr lên;
a.2. Số học sinh xếp lo i khá đ t từ 35% tr lên;
a.3. Số học sinh xếp lo i yếu, kém không quá 5%;
b. H nh kiểm:
b.1. Số học sinh xếp lo i khá, tốt đ t từ 80% tr lên;
b.2. Số học sinh xếp lo i yếu không quá 2%;
Các ho t động giáo d c:
Thực hiện quy định c a Bộ Giáo d c và Đào t o về th i gian tổ chức, nội
dung các ho t động giáo d c

trong và ngoài gi lên lớp.

Hoàn thành nhiệm v đ ợc giao trong kế ho ch phổ cập giáo d c c a địa
ph ơng.
Đ m b o các điều kiện để cán bộ qu n lỦ, giáo viên và học sinh sử d ng có
hiệu qu công nghệ thông tin trong công tác qu n lỦ nhà tr

ng, đổi mới ph ơng

pháp d y học, kiểm tra đánh giá. Cán bộ qu n lỦ, giáo viên đều sử d ng đ ợc máy
vi tính trong công tác qu n lỦ, gi ng d y và học tập nâng cao nghiệp v .
4.4.4. Tiêuăchu nă4ă(Đ7): TƠiăchính,ăc ăs ăv tăch tăvƠăthi tăb ăd yăh c
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Thực hiện quy định công khai điều kiện d y học, chất l ợng giáo d c, qu n
lỦ tài chính, tài s n, tự ch tài chính, các nguồn kinh phí đ ợc đầu t , hỗ trợ c a nhà
tr

ng theo qui định hiện hành.
Khuôn viên nhà tr

biển tr

ng đ ợc xây dựng riêng biệt, có t

ng; các khu vực trong nhà tr

ng rào, cổng tr

ng,

ng đ ợc bố trí hợp lỦ, luôn s ch, đẹp. Đ

diện tích sử d ng để đ m b o tổ chức các ho t động qu n lỦ, d y học và sinh ho t
theo tiêu chí sau:
a. Các tr

ng nội thành, nội thị có diện tích sử d ng ít nhất từ 6m2/học sinh;

b. Các tr

ng khu vực nông thôn có diện tích sử d ng ít nhất từ 10m2/học

sinh;
c. Đối với tr

ng trung học cơ s đ ợc thành lập từ sau năm 2001 ph i b o

đ m có diện tích mặt bằng theo qui định hiện hành c a Điều lệ tr

ng trung học;

Có đầy đ cơ s vật chất theo quy định hiện hành c a Điều lệ tr

ng trung

học.
Cơ cấu các khối công trình trong tr

ng bao gồm:

a. Khu phòng học, phòng bộ môn:
a.1. Có đ số phòng học cho mỗi lớp học (không quá 2 ca mỗi ngày); diện
tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, b ng đúng quy cách; phòng
học thoáng mát, đ ánh sáng, an toàn;
a.2. Có phòng y tế tr
y tế trong các tr

ng học đ m b o theo quy định hiện hành về ho t động

ng trung học cơ s , tr

ng trung học phổ thông và tr

ng phổ

thông có nhiều cấp học;
b. Khu ph c v học tập:
b.1. Có các phòng học bộ môn đ t tiêu chuẩn theo quy định hiện hành c a
Qui định về phòng học bộ môn; phòng thiết bị d y học, phòng thí nghiệm với đầy
đ trang thiết bị d y học;
b.2. Có th viện theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và ho t động c a th
viện tr

ng học, chú trọng phát triển nguồn t liệu điện tử gồm: tài liệu, sách giáo

khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi ...; cập nhật thông tin về giáo d c
trong và ngoài n ớc đáp ứng yêu cầu tham kh o c a giáo viên và học sinh;
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b.3. Có phòng truyền thống; khu luyện tập thể d c thể thao; phòng làm việc
c a Công đoàn; phòng ho t động c a Đoàn Thanh niên cộng s n Hồ Chí Minh; Đội
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đối với tr

ng trung học cơ s và tr

ng phổ

thông có nhiều cấp học;
c. Khu văn phòng:
Có phòng làm việc c a Hiệu tr
tr

ng, văn phòng nhà tr

từng tổ bộ môn, phòng th

ng, phòng làm việc c a từng phó Hiệu

ng, phòng họp hội đồng giáo d c nhà tr

ng, phòng họp

ng trực, kho;

d. Khu sân chơi s ch, đ m b o vệ sinh và có cây bóng mát;
e. Khu vệ sinh đ ợc bố trí hợp lỦ, riêng cho giáo viên, học sinh nam, học
sinh nữ, không làm ô nhiễm môi tr

ng

trong và ngoài nhà tr

ng;

g. Có khu để xe cho giáo viên, cho từng khối lớp hoặc từng lớp trong khuôn
viên nhà tr

ng, đ m b o trật tự, an toàn;

h. Có đ n ớc s ch cho các ho t động d y học, n ớc sử d ng cho giáo viên,
học sinh; có hệ thống thoát n ớc hợp vệ sinh;
4. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu qu n lỦ
và d y học; có Website thông tin trên m ng internet ho t động th
có hiệu qu cho công tác d y học và qu n lỦ nhà tr

ng.

4.4.5. Tiêuăchu nă5ă(Đ8): Quanăh ăgi aănhƠătr
a. Nhà tr
đoàn thể, tổ chức

ng xuyên, hỗ trợ

ng,ăgiaăđìnhăvƠăxưăh i

ng ch động phối hợp với các cơ quan qu n lỦ nhà n ớc, các
địa ph ơng đề xuất những biện pháp c thể nhằm thực hiện ch

tr ơng và kế ho ch phát triển giáo d c địa ph ơng.
b. Ban đ i diện cha mẹ học sinh đ ợc thành lập và ho t động theo quy định
hiện hành về tổ chức và ho t động c a Ban đ i diện cha mẹ học sinh, ho t động có
hiệu qu trong việc kết hợp với nhà tr

ng và xư hội để giáo d c học sinh.

c. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà tr
th

ng, gia đình và xư hội đ ợc duy trì

ng xuyên, kịp th i, chặt chẽ, t o nên môi tr

ng giáo d c lành m nh, phòng

ngừa, đẩy lùi các hiện t ợng tiêu cực, vi ph m pháp luật, tệ n n xư hội xâm nhập
vào nhà tr

ng.
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d. Huy động hợp lỦ và có hiệu qu sự tham gia c a gia đình và cộng đồng
vào các ho t động giáo d c, tăng c
cao hiệu qu giáo d c c a nhà tr

ng điều kiện cơ s vật chất, thiết bị để nâng

ng.
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Ch

ngă5

TH CăTI NăGIỄOăD CăQU NGăNGẩI
Tỉnh Qu ng Ngưi nằm

duyên h i Nam Trung Bộ, có tọa độ địa lỦ 14o32’ -

15o25’ vĩ Bắc, 108o06’ - 109o04’ kinh Đông; phía bắc giáp tỉnh Qu ng Nam trên
ranh giới các huyện Bình Sơn, Trà Bồng và Tây Trà; phía nam giáp tỉnh Bình Định
trên ranh giới các huyện Đức Phổ, Ba Tơ; phía tây, tây bắc giáp tỉnh Qu ng Nam và
tỉnh Kon Tum trên ranh giới các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây và Ba Tơ; phía
tây nam giáp tỉnh Gia Lai trên ranh giới huyện Ba Tơ; phía đông giáp biển Đông, có
đ

ng b biển dài gần 130km với 5 cửa biển chính là Sa Cần, Sa Kỳ, cửa Đ i, Mỹ

Á và Sa Huỳnh. Tỉnh Qu ng Ngưi18 có diện tích tự nhiên 5.153 km2, bằng 1,7%
diện tích tự nhiên c
ng

n ớc, dân số là 1.227.850 ng

i, mật độ dân số 238

i/km2. Tỉnh Qu ng Ngưi có 14 huyện, thành phố, trong đó có 1 thành phố, 6

huyện đồng bằng ven biển, 6 huyện miền núi và 1 huyện đ o. Qu ng Ngưi là một
tỉnh thuộc vùng duyên h i trung Trung bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền
Trung.
Các nhà kh o cổ học đư tìm đ ợc nhiều hiện vật về th i kỳ đồ đá, chứng tỏ
m nh đất này từng có con ng

i sinh t và đư có sự hiện diện c a một nền văn minh

từ th i th ợng cổ. Qu ng Ngưi là nơi phát hiện đầu tiên, cũng là cái nôi c a nền văn
minh - văn hóa Sa Huỳnh, có niên đ i cách nay 2.500 - 3.000 năm, với những di chỉ
hết sức phong phú

Sa Huỳnh, Th nh Đức, LỦ Sơn. Kế tiếp Văn hóa Sa Huỳnh là

Văn hóa Chămpa với kiến trúc thành Châu Sa, tháp Chánh Lộ quy mô, bề thế, mang
một phong cách riêng, cùng nhiều di chỉ, di tích khác có niên đ i cách đây hàng
ngàn năm.
Trong những năm đầu thực dân Pháp xâm l ợc n ớc ta

Nam bộ, ng

i con

u tú c a Qu ng Ngưi là Tr ơng Định đ ợc nhân dân phong tặng là Bình Tây đ i
nguyên soái đư phất cao c nghĩa cùng nhân dân chống quân xâm l ợc, t o nên
những chiến tích hào hùng, oanh liệt. Trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc, Qu ng
Ngưi là quê h ơng c a kh i nghĩa Ba Tơ anh hùng, c a Trà Bồng quật kh i, là quê
h ơng c a biết bao chiến thắng ngoan c

ng c a Ba Gia, V n T



. Sinh viên tự bổ sung thêm về giáo d c địa ph ơng (huyện, xã)
. Nguồn: Tổng c c thống kê công bố (2012)
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ng…

Trong kháng chiến chống Pháp, là một tỉnh trong vùng tự do c a khu V, giáo
d c Qu ng Ngưi phát triển m nh mẽ với cao trào bình dân học v , phổ cập giáo d c
các cấp; có 02 tr

ng trung học đ ợc nhiều ng

nhân tài cho Liên khu V, đó là Tr

i khen ngợi là những nơi đào t o

ng Trung học Lê Khiết và Tr

Bình dân miền Nam Trung bộ. Học sinh c a hai tr

ng Trung học

ng sau này đư tr thành các vị

lưnh đ o Đ ng và Nhà n ớc, nhà khoa học, nghệ sĩ, t ớng lĩnh,... Trong kháng
chiến chống Mỹ, Qu ng Ngưi là một trong những chiến tr
Nam; nh ng,

ng ác liệt nhất c a miền

vùng gi i phóng, giáo d c vẫn phát triển để tr thành nền t ng cho

sự nghiệp đào t o con ng

i và là điều kiện để tiếp thu toàn bộ hệ thống giáo d c

vùng t m chiếm sau ngày gi i phóng 24-03-1975.
Qu ng Ngưi, cũng là một vùng đất c a truyền thống hiếu học. Với những tài
liệu hiện có, qua kết qu nghiên cứu; trong 100 năm (từ 1819 đến 1918) Qu ng
Ngưi đư có 139 nhà khoa b ng Nho học. Nhiều ng

i đư đóng góp lớn trong lịch sử

n ớc nhà nh Tr ơng Đăng Quế, đỗ h ơng tiến năm 1819 làm quan đến Cần chánh
Điện học sĩ. Có ng

i đư đỗ đ i khoa nh Nguyễn Bá Nghi với học vị Phó b ng,

làm quan đến Cơ mật đ i thần đư đ ợc chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng thán ph c về tài
học.
Qu ng Ngưi là một trong những tỉnh đ ợc Chính ph quyết định chọn là địa
ph ơng thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để đầu t xây dựng. Là vùng đất
luôn chịu nh h

ng nặng nề c a thiên tai nên ng

i dân th

ng xuyên gặp nhiều

khó khăn trong công cuộc m u sinh. Kinh tế Qu ng Ngưi dù có nhiều kh năng tiềm
ẩn song ch a khai thác hết nên một th i gian dài là một trong những tỉnh khó khăn
c a c n ớc. Tuy vậy, ng

i dân Qu ng Ngưi có quyền tự hào, vì chính

hệ thống giáo d c từng b ớc đ ợc hoàn thiện, hệ thống tr

nơi đây,

ng, lớp đư có mặt t i

khắp nơi trên Qu ng Ngưi, kể c những vùng xa xôi, khó khăn nhất.
5.1. Th căti năgiáoăd căvƠăđƠoăt oăQu ngăNgưiăhi nănay
Cùng với việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đư đ ợc nêu trong Nghị quyết
Đ i hội đ i biểu Đ ng bộ tỉnh Qu ng Ngưi lần thứ XVIII về phổ cập giáo d c, xây
dựng tr

ng đ t chuẩn, Giáo d c Qu ng Ngưi đư không ngừng nâng cao về chất

l ợng giáo d c, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ qu n lỦ giáo d c cũng
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nh phát triển giáo d c t i 6 huyện miền núi c a tỉnh, Quyết định số 176/QĐUBND ngày 14 tháng 9 năm 2012 Phê duyệt đề án “Nâng cao chất l ợng giáo d c
phổ thông trên địa bàn tỉnh Qu ng Ngưi giai đo n 2012-2015 và định h ớng đến
năm 2020” đư t o tiền đề cho sự phát triển mới c a giáo d c tỉnh nhà.
5.1.1. Nh ngăthƠnhăt uăđángăghiănh năc aăgiáoăd căt nhănhƠ
Giáo d c Qu ng Ngưi th i gian qua đư có những b ớc phát triển tích cực, đó
là:
- Hệ thống giáo d c ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu giáo d c đặt ra.
Đến nay19, hệ thống giáo d c trong tỉnh đư cơ b n đều khắp với 197 tr
non, mẫu giáo, 222 tr
đều có tr

ng tiểu học, 166 tr

ng trung học cơ s

ng Trung học cơ s dân tộc nội trú), 37 tr

công lập: hiện có 28 tr
chuyên biệt: Tr

ng, trong đó có 25 tr

ng chuyên Lê Khiết và tr

trú tỉnh, ngoài công lập: 9 tr

ng gồm 6 tr

ng mầm

(06 huyện miền núi

ng trung học phổ thông (hệ

ng trung học phổ thông, 02 tr

ng

ng Trung học Phổ thông dân tộc nội
ng trung học phổ thông bán công, 1

tr

ng dân lập, 2 tr

ng t th c). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Qu ng Ngưi còn có 2

tr

ng đ i học, 2 tr

ng cao đẳng, nhiều tr

ng trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp

nghề đáp ứng yêu cầu đào t o nguồn nhân lực cho địa ph ơng….. Đến nay, Qu ng
Ngưi đư có 10 tr
tr

ng mầm non, 90 tr

ng tiểu học, 49 tr

ng trung học cơ s , 8

ng trung học phổ thông đ t chuẩn quốc gia.
- Chất lượng giáo d c tất cả các ngành học, cấp học luôn được giữ. Chất

l ợng giáo d c tất c các ngành học, cấp học luôn đ ợc giữ vững. Tỷ lệ cháu suy
dinh d ỡng thấp so với bình quân chung trong c n ớc. Phong trào thi giáo viên d y
giỏi, học sinh giỏi các cấp luôn đ ợc duy trì và luôn đ t kết qu cao. Qu ng Ngưi đư
đ ợc công nhận hoàn thành phổ cập giáo d c giáo d c tiểu học đúng độ tuổi, phổ
cập giáo d c trung học cơ s th i điểm tháng 12/2008. Việc đánh giá chất l ợng
giáo d c ngày càng đi vào nề nếp, toàn ngành đư có nhiều cố gắng khắc ph c tình
tr ng học sinh ngồi nhầm lớp. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua đư đi vào
ổn định với chất l ợng ngày càng tốt hơn. Từ năm học 2005-2006 đến nay có
66.612/83612 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ bình quân 79,59%. Tuy
19

. Nguồn: Tổng c c thống kê công bố (2012)
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kết qu thi tốt nghiệp trung học phổ thông có năm không đ t tỷ lệ bình quân chung
c n ớc song Qu ng Ngưi là tỉnh có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các tr

ng đ i

học, cao đẳng cao. Từ năm 2005 đến năm 2009, Qu ng Ngưi có 33.167/ 126624 thí
sinh trúng tuyển vào các tr
tr

ng đ i học, cao đẳng, tỷ lệ 26,2%. Tuyển sinh vào các

ng đ i học, cao đẳng năm 2010 Qu ng Ngưi có 16/891 thí sinh c n ớc đ t từ

27 điểm tr

lên, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; Tr

Chuyên Lê Khiết có 7 thí sinh, đứng vị trí thứ 28/300 tr

ng Trung học phổ thông
ng có thí sinh đ t từ 27

điểm tr lên.
- Toàn tỉnh đụ hoàn thành công tác phổ cập giáo d c tiểu học đúng độ tuổi,
phổ cập giáo d c trung học cơ sở. Kết qu này tiếp t c đ ợc duy trì, ổn định và có
chiều h ớng phát triển tích cực. Việc xây dựng tr

ng đ t chuẩn quốc gia

các cấp

học, ngành học đư đ ợc chú trọng đúng mức, cơ quan qu n lỦ giáo d c các cấp có
nhiều chuyển biến m nh, có quyết tâm đầu t , xây dựng t o tiền đề cho việc hoàn
thành theo kế ho ch.
- Năng lực, chất lượng, trình độ đội ngũ ngày càng được tăng cường. Tinh
thần tự học, tham gia học tập nâng chuẩn đư có những chuyển biến

tất c các cấp

học. Đội ngũ nhà giáo có tinh thần ham học, có Ủ thức v ơn lên. Cùng với việc mỗi
nhà giáo th

ng xuyên trau dồi đ o đức, không ngừng rèn luyện chuyên môn, cơ

quan qu n lỦ giáo d c các cấp đư t o điều kiện thuận lợi để cán bộ qu n lỦ, giáo
viên học tập, nâng cao trình độ nghiệp v cũng nh chính trị, nh vậy chất l ợng
đội ngũ nhà giáo, cán bộ qu n lỦ giáo d c không ngừng đ ợc nâng lên về số l ợng,
chất l ợng. Năm học 2005-2006, giáo viên có trình độ đ i học

mầm non là 3, tiểu

học: 140, trung học cơ s 648. Năm học 2009-2010, giáo viên có trình độ đ i học
mầm non là 164, tiểu học: 713, trung học cơ s 1291. Trong 5 năm 2006-2010 đư có
1.554 cán bộ qu n lỦ, giáo viên tham gia học tập d ới nhiều hình thức và đư tốt
nghiệp đ i học; có 711 cán bộ qu n lỦ, giáo viên đang học đ i học; ngoài ra có
1.581 giáo viên tiểu học, 239 giáo viên mầm non đư tốt nghiệp cao đẳng s ph m.
Cùng với việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trong các năm qua dội ngũ
nhà giáo và cán bộ qu n lỦ giáo d c cũng đư tham gia học tập chính trị. Đến nay,
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toàn ngành có 17 đ i học chính trị, 61 cao cấp chính trị và 371 tốt nghiệp trung cấp
chính trị.
- Phát triển giáo d c, đào tạo tại 6 huyện miền núi. Đồng bào các dân tộc
sinh sống t i các huyện miền núi ch yếu dựa vào s n xuất nông nghiệp, lâm
nghiệp. Các dịch v , th ơng m i t i nơi đây ch a thực sự phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo
còn cao. Dù kinh tế còn khó khăn, giao thông ch a thực sự thuận lợi, hệ thống các
tr

ng bán trú ch a đều khắp song trong những năm qua, đ ợc sự quan tâm c a

Đ ng, Nhà n ớc, sự phối hợp c a nhiều ch ơng trình, m c tiêu quốc gia nên hệ
thống tr
c

ng, lớp học đều khắp; cơ s vật chất tr

ng, lớp học ngày càng đ ợc tăng

ng, đội ngũ nhà giáo, cán bộ qu n lỦ giáo d c ngày càng đồng bộ về cơ cấu,

chuẩn hóa về đào t o đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào t o nhân lực t i đây.
Đến nay, tất c các xư đều có tr
ch a đ điều kiện thành lập tr
trong tr

ng, lớp mầm non, tr

ng tiểu học, những nơi

ng trung học cơ s thì tổ chức lớp trung học cơ s

ng tiểu học. Đến nay, tất c các huyện miền núi đều có tr

ng trung học

cơ s dân tộc nội trú, bình quân hàng năm có trên 1.000 học sinh theo học. Các
huyện miền núi đều có tr
Sơn Hà có 2 tr
phổ thông (tr

ng trung học phổ thông, riêng huyện Ba Tơ có 2 tr

ng trung học phổ thông và 1 tr

ng,

ng trung học cơ s và trung học

ng phổ thông nhiều cấp học). Do điều kiện kinh tế, nhận thức nên

chất l ợng giáo d c các huyện miền núi không thể bằng các huyện, thành phố đồng
bằng song đư có sự chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Qua 5 năm, đư
có 816 thí sinh trúng tuyển vào các tr

ng đ i học, cao đẳng/ 5.349 thí sinh tham

gia dự thi, tỷ lệ 15,25%. Nếu năm 2005 chỉ có 9,76% thì đến năm 2009 đư có
18,64% thí sinh dự thi và trúng tuyển vào các tr

ng đ i học, cao đẳng, tăng 1,9 lần

so với 5 năm tr ớc. Cùng với việc thi, trúng tuyển vào các tr
ngành cũng đư làm tốt công tác cử tuyển vào các tr

ng đ i học, cao đẳng,

ng đ i học đào t o nhân lực

cho các huyện miền núi. 5 năm qua, đư có 354 học sinh đ ợc cử tuyển, trong đó có
269 học t i các tr

ng đ i học, 85 học t i các tr

ph ơng.
5.1.2.ăăNh ngămặtăy uăkémăc năkhắcăph c
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ng cao đẳng, trung học t i địa

Tuy đ t đ ợc những thành tích đáng kể nêu trên nh ng giáo d c tỉnh nhà vẫn
còn những tồn t i một số yếu kém cần tiếp t c khắc ph c trong th i gian đến đó là:
Chất l ợng giáo d c đ i trà ch a thực sự ổn định, thiếu bền vững; tỷ lệ học
sinh yếu vẫn còn cao, cần có những biện pháp đồng bộ, m nh mẽ để khắc ph c.
Việc thực hiện đổi mới ph ơng pháp gi ng d y ch a m nh mẽ, ch a t o đ ợc
những chuyển biến quan trọng, có tác d ng đến nâng cao chất l ợng. Tình tr ng học
sinh bỏ học vẫn còn, nhất là đối với học sinh học yếu, kém. Chất l ợng giáo d c
giữa các vùng miền tuy có những chuyển biên tích cực song ch a thực sự bền
vững; số l ợng học sinh bỏ học chiếm tỉ lệ còn cao nhất là

các huyện miền núi.

5.2.ăNh ngăch ăđ oăc aăngƠnhăgiáoăd căvƠăđƠpăt oăQu ngăNgưi
Tiếp t c quán triệt sâu sắc t t

ng chỉ đ o c a Đ ng trong Nghị quyết

Trung ơng 2 (Khóa VIII), phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng nhu cầu xư hội , góp
phần thực hiện thắng lợi các m c tiêu phat triển kinh tế - xư hội c a tỉnh. Để giáo
d c Qu ng Ngưi phát triển xứng tầm, đáp ứng mong mỏi và kỳ vọng c a lưnh đ o
cũng nh nhân dân nhân dân tỉnh nhà, s Giáo d c và Đào t o đư tham m u UBND
tỉnh xây dựng đề án “Nâng cao chất l ợng giáo d c phổ thông trên địa bàn tỉnh
Qu ng Ngưi giai đo n 2012-2015 và định h ớng đến năm 2020” đư nêu rõ20 nhiệm
v và các gi i pháp sau:
5.2.1. Nhi măv
- Thực hiện tốt việc nâng cao chất l ợng giáo d c toàn diên cho học sinh;
- Tiếp t c triển khai ch động, sáng t o phong trào thi đua “Xây dựng
tr

ng học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động c a ngành;
- Thực hiện tốt việc đổi mới công tác qu n lỦ giáo d c: Triển khai nhanh

Nghị quyết số 35/2009/QH12 c a Quốc hội về đổi mới cơ chế tài chính trong giáo
d c và đào t o từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;
- Thực hiệ tốt việc phát triển m ng l ới tr

ng, lớp và tăng c

ng cơ s vật

chất, thiết bị giáo d c theo các đề án đư đ ợc phê duyệt;

20

. Xem chi tiết đề án c a tỉnh Qu ng Ngãi: “Nâng cao chất l ợng giáo d c phổ thông trên địa bàn tỉnh
Qu ng Ngưi giai đo n 2012-2015 và định h ớng đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 176/QĐUBND ngày 14 tháng 9 năm 2012
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- Không ngừng chăm lo và đầu t phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ qu n
lỦ giáo d c
5.2.2. Gi iăpháp
a) Tăng c

ng sự lưnh đ o, chỉ đ o c a cấp c a cấp y, chính quyền các cấp;

đẩy m nh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ giáo viên, cán
bộ qu n lỦ, trong học sinh, ph huynh và các lực l ợng xư hội về Ủ nghĩa, tầm quan
trọng c a việc nâng cao chất l ợng giáo d c phổ thông;
b) Xây dựng đội ngũ cán bộ qu n lỦ và giáo viên gắn với đổi mới công tác
qu n lỦ và đổi mố ph ơng pháp d y học theo đung định h ớng và quy ho ch phát
triển nguồn nhân lực;
c) Thực hiện đổi mới ph ơng pháp d y học, thi, kiểm tra và đánh giá chất
l ợng giáo d c;
d) Tăng nguồn lực đầu t và đổi mới cơ chế tài chính giáo d c;
e) Tăng c

ng hỗ trợ phát triển giáo d c đối với các vùng khó khăn, dân tộc

thiểu số và đối t ợng chính sách xư hội;
f) Tiếp t c xây dựng , bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách về giáo d c
Trên cơ s ch tr ơng c a tỉnh, s giáo d c và đào t o đư triển khai chỉ đ o
các địa ph ơng, đơn vị tr
Một là, tăng c

ng học thực hiện các nội dung sau:

ng tham m u với Đ ng ,c a chính quyền các cấp cũng nh

đẩy m nh sự phối hợp đồng bộ giữa giáo d c với các ngành, các cấp, các đoàn thể,
c a cha mẹ học sinh là điều kiện tiên quyết cho sự ổn định, phát triển c a giáo d c
tỉnh nhà;
Hai là, đẩy m nh công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định c a
ngành. Có các biện pháp chỉ đ o phù hợp đối với từng vùng, miền; chú trọng d y
học chuẩn kiến thức cho học sinh đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số;
Ba là, đẩy m nh đổi mới ph ơng pháp d y học nhằm nâng cao chất l ợng
giáo d c toàn diện, coi trọng giáo d c nhân cách, đ o đức, lối sống cho học sinh;
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Bốn là, hoàn thiện quy ho ch, phát triển tr

ng, lớp học. Đẩy m nh giáo d c

không chính quy, t o thuận lợi để mọi đối t ợng có nhu cầu đều đ ợc học, học
th

ng xuyên, suốt đ i, xây dựng xư hội học tập;
Năm là, sử d ng đúng mọi nguồn kinh phí; đầu t cần tập trung, có trọng

điểm. Thực hiện công bằng trong giáo d c, có các biện pháp giúp đỡ học sinh
nghèo, học sinh khó khăn có điều kiện tiếp t c đ ợc đến tr
Sáu là, th

ng;

ng xuyên và t o những thuận lợi cơ b n để cán bộ quàn lỦ, giáo

viên đ ợc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp v .
Qu ng Ngưi đư và đang có th i cơ, vận hội mới. D ới sự lưnh đ o c a Đ ng,
chính quyền các cấp, sự ho t động có hiệu qu c a các s , ban, ngành chức năng,
đặc biệt sự đồng thuận cao c a toàn xư hội, Giáo d c Qu ng Ngưi sẽ phát triển đáp
ứng yêu cầu “Nâng cao dân trí, đào t o nhân lực, bồi d ỡng nhân tài” trong th i cơ,
vận hội mới c a Qu ng Ngưi nói riêng, c n ớc nói chung.
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H

NGăD NăH CăT P

1.ăCácăv năđ ăthu căn iădungăch

ngă1,2,3

Vấn đề 1. Đặc điểm qu n lỦ hành chính nhà n ớc

Việt Nam? Lựa chọn và

phân tích một đặc điểm mà mình tâm đắc nhất.
Vấn đề 2. Nghĩa v cơ b n c a viên chức? Để làm tốt nghĩa v đó, theo anh
(chị) b n thân cần tu d ỡng rèn luyện phấn đấu nh thế nào?
Vấn đề 3. Viên chức? Trong đội ngũ giáo viên trung học cơ s , những đối
t ợng nào là viên chức? Tiêu chuẩn chức danh nghiệp v c a giáo viên trung học cơ
s ?
Vấn đề 4. Chiến l ợc phát triển giáo d c Việt Nam đến năm 2020 đư khái
quát về thành tựu và yếu kém c a giáo d c n ớc ta nh thế nào? Liên hệ với thực
tiễn giáo d c địa ph ơng mình sinh sống, anh (chị) có những nhận xét gì?
Vấn đề 5. Để phát triển giáo d c Việt Nam giai đo n 2011 - 2020 chúng ta
cần quán triệt các quan điểm nào? Trong các quan điểm đó, anh (chị) tâm đắc nhất
quan điểm nào? T i sao?
Vấn đề 6. Khái quát m c tiêu và gi i pháp phát triển giáo d c Việt Nam
đ ợc nêu trong Chiến l ợc phát triển giáo d c Việt Nam giai đo n 2011 – 2020?
Tìm hiểu thực tế địa ph ơng mình đang sinh sống về một số m c tiêu mà chiến l ợc
đư đề ra có liên quan đến giáo d c trung học cơ s .
Vấn đề 7. Vì sao nhà n ớc ta ph i ban hành và sửa đổi Luật giáo d c? Tóm
tắt nội dung sửa đổi Luật giáo d c lần thứ nhất (2005).
Vấn đề 8. Luật giáo d c hiện hành quy định nh thế nào về: Nhiệm v và
quyền c a nhà giáo? Những hành vi nhà giáo không đ ợc làm? Anh (chị) hưy lấy ví
d minh họa cho mỗi nhóm hành vi nhà giáo không đ ợc làm và chỉ ra cách phòng
tránh hành vi đó.
Vấn đề 9. Luật giáo d c hiện hành quy định nh thế nào về: Nhiệm v và
quyền c a ng

i học? Những hành vi ng

i học không đ ợc làm? Anh (chị) hưy

lấy ví d minh họa cho mỗi nhóm hành vi ng

i học không đ ợc làm và chỉ ra cách

phòng tránh hành vi đó.
2.ăCácăv năđ ăthu căn iădungăch

ngă4,5
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Vấn đề 1. Điều lệ tr

ng trung học cơ s , chế độ công tác c a giáo viên phổ

thông quy định nh thế nào về nhiệm v công tác c a giáo viên bộ môn

tr

ng

trung học cơ s ? Liên hệ, đề ra h ớng phấn đấu cho b n thân.
Vấn đề 2. Qui định c a Bộ GD&ĐT về nhiệm v công tác c a giáo viên ch
nhiệm lớp

bậc học trung học cơ s ? Liên hệ, đề ra h ớng phấn đấu cho b n thân.

Vấn đề 3. Các hành vi không đ ợc làm đối với giáo viên trung học cơ s quy
định trong điều lệ tr

ng trung học cơ s ? Liên hệ, đề ra h ớng tu d ỡng, rèn luyện

cho b n thân.
Vấn đề 4. Nhiệm v và các hành vi bị cấm đối với học sinh trung học cơ s
quy định trong điều lệ tr

ng trung học cơ s ? Liên hệ tiêu chuẩn đánh giá và xếp

lo i h nh kiểm học sinh trung học cơ s theo qui chế hiện hành.
Vấn đề 5. Qui chế cho điểm và đánh giá xếp lo i học lực học sinh trung học
cơ s hiện hành. Cho ví d c thể để minh họa cách đánh giá, xếp lo i học lực c a
học sinh theo các tiêu chuẩn đó.
Vấn đề 6. Nội dung các tiêu chuẩn công nhận tr

ng trung học cơ s đ t

chuẩn quốc gia có liên quan đến giáo viên? Liên hệ kh năng đóng góp c a b n thân
(nếu tr thành giáo viên) để góp sức cùng nhà tr

ng thực hiện nội dung đó.

Vấn đề 7. Nhận thức c a anh (chị) về những thành tựu và yếu kém cần khắc
ph c c a giáo d c Qu ng Ngưi? Liên hệ thực tiễn giáo d c trung học cơ s
ph ơng mình đang sinh sống.
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