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S嘘: 19/2017/TT-BGDAT Hà Nじi, ngày 28 tháng 07 n<m 2017 

  

THỌNG T姶 

BAN HÀNH H烏 TH渦NG CH迂 TIÊU TH渦NG KÊ NGÀNH GIÁO D影C 

C<n cと Luｆt thぐng kê ngày 23 tháng 11 n<m 2015; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 94/2016/NA-CP ngày 01 tháng 7 n<m 2016 cてa Chính phて vｚ quy đおnh chi 
tiｘt và h⇔ずng dｄn thi hành mじt sぐ điｚu cてa Luｆt Thぐng kê; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 97/2016/NA-CP ngày 01 tháng 7 n<m 2016 cてa Chính phて quy đおnh nじi 
dung chえ tiêu thぐng kê thuじc hう thぐng chえ tiêu thぐng kê quぐc gia; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 69/2017/NA-CP ngày 25 tháng 5 n<m 2017 cてa Chính phて quy đおnh chとc 
n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa Bじ Giáo dつc và Aào tＴo; 

Theo đｚ nghお cてa Vつ tr⇔ぞng Vつ Kｘ hoＴch - Tài chính, 

Bじ tr⇔ぞng Bじ Giáo dつc và Aào tＴo ban hành Thông t⇔ ban hành Hう thぐng chえ tiêu thぐng kê 
ngành giáo dつc. 

Ai隠u 1. Ban hành kèm theo Thông t逢 này H羽 th嘘ng ch雨 tiêu th嘘ng kê ngành giáo d映c, bao g欝m: 

1. Danh m映c ch雨 tiêu th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

2. N瓜i dung ch雨 tiêu th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

Ai隠u 2. Thông t逢 này có hi羽u l詠c thi hành t瑛 ngày 12 tháng 9 n<m 2017 

Thông t逢 này thay th院 Thông t逢 s嘘 39/2011/TT-BGDAT ngày 15 tháng 9 n<m 2011 ban hành H羽 
th嘘ng ch雨 tiêu th嘘ng kê giáo d映c và đào t衣o c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

Ai隠u 3. Chánh V<n phòng, V映 tr逢荏ng V映 K院 ho衣ch - Tài chính, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 có liên quan 
thu瓜c B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; Th栄 tr逢荏ng C挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c, 
tr逢運ng cao đ鰯ng có ngành đào t衣o giáo viên, tr逢運ng trung c医p có ngành đào t衣o giáo viên; Ch栄 
t鵜ch 曳y ban nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng; Giám đ嘘c s荏 giáo d映c và đào t衣o 
các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng; Giám đ嘘c đ衣i h丑c, h丑c vi羽n; Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng đ衣i 
h丑c; Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng cao đ鰯ng, tr逢運ng trung c医p có ngành đào t衣o giáo viên ch鵜u trách nhi羽m 
thi hành Thông t逢 này./. 



  

 
N¬i nhｆn: 
- V<n phòng T鰻ng Bí th逢; 
- V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 
- V<n phòng Chính ph栄; 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- UBVHGDTNTNNA c栄a Qu嘘c h瓜i; 
- Ban Tuyên giáo Trung 逢挨ng; 
- H瓜i đ欝ng Qu嘘c gia Giáo d映c và Phát tri吋n nhân l詠c; 
- Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜; 
- C映c ki吋m tra v<n b違n QPPL (B瓜 T逢 pháp); 
- Công báo; 
- C鰻ng TTAT Chính ph栄; 
- C鰻ng TTAT B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 
- Nh逢 Ai隠u 3 (đ吋 th詠c hi羽n); 
- B瓜 tr逢荏ng (đ吋 báo cáo); 
- L逢u: VT, V映 PC, V映 KHTC. (20 b違n) 

KT. B浦 TR姶雲NG 
TH永 TR姶雲NG 

 
 
 
 

Ph衣m M衣nh Hùng 

  

DANH M影C 

CH迂 TIÊU TH渦NG KÊ NGÀNH GIÁO D影C 
(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 19/2017/TT-BGDAT ngày 28 tháng 7 n<m 2017 cてa Bじ tr⇔ぞng 

Bじ Giáo dつc và Aào tＴo) 

TT  Mư s嘘 Nhóm, tên ch雨 tiêu 

    1- GIÁO D影C M井M NON  

    1.1 - Nhà tr飲 

1 1101 S嘘 nhà tr飲 

2 1102 S嘘 nhóm tr飲 

3 1103 S嘘 phòng h丑c nhà tr飲 

4 1104 S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên nhà tr飲 

5 1105 S嘘 tr飲 em nhà tr飲 

6 1106 T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em t瑛 3 tháng tu鰻i đ院n 36 tháng tu鰻i đi nhà tr飲 

    1.2 - M磯u giáo 

7 1201 S嘘 tr逢運ng m磯u giáo, m亥m non 

8 1202 S嘘 l噂p m磯u giáo 

9 1203 S嘘 phòng h丑c m磯u giáo 

10 1204 S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên m磯u giáo 

11 1205 S嘘 tr飲 em m磯u giáo 



12 1206 
T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em t瑛 3 đ院n 5 tu鰻i đi h丑c m磯u giáo; t益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em 5 tu鰻i 
đi h丑c m磯u giáo 

    2 -GIÁO D影C PH蔚 THÔNG  

    2.1 - Ti吋u h丑c 

13 2101 S嘘 tr逢運ng ti吋u h丑c 

14 2102 S嘘 l噂p ti吋u h丑c 

15 2103 S嘘 phòng h丑c ti吋u h丑c 

16 2104 S嘘 cán b瓜 qu違n lý, giáo viên, nhân viên ti吋u h丑c 

17 2105 S嘘 h丑c sinh, ti吋u h丑c; 

18 2106 
S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo viên; s嘘 h丑c sinh bình quân 1 l噂p h丑c; s嘘 giáo viên 
bình quân m瓜t l噂p h丑c c栄a ti吋u h丑c 

19 2107 T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c c医p ti吋u h丑c 

20 2108 
T益 l羽 h丑c sinh đ逢嬰c công nh壱n hoàn thành ch逢挨ng trình ti吋u h丑c, t益 l羽 h丑c sinh hoàn 
thành ch逢挨ng trình ti吋u h丑c đúng đ瓜 tu鰻i, t益 l羽 h丑c sinh hoàn thành c医p ti吋u h丑c 

    2.2 - Trung h丑c c挨 s荏 

21 2201 S嘘 tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏, tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c 

22 2202 S嘘 l噂p trung h丑c c挨 s荏 

23 2203 S嘘 phòng h丑c trung h丑c c挨 s荏 

24 2204 S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên trung h丑c c挨 s荏 

25 2205 S嘘 h丑c sinh trung h丑c c挨 s荏 

26 2206 
S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo viên; s嘘 h丑c sinh bình quân 1 l噂p h丑c; s嘘 giáo viên 
bình quân m瓜t l噂p h丑c 

27 2207 T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c c医p trung h丑c c挨 s荏 

28 2208 
T益 l羽 h丑c sinh t嘘t nghi羽p trung h丑c c挨 s荏, t益 l羽 h丑c sinh hoàn thành c医p trung h丑c c挨 
s荏, t益 l羽 chuy吋n c医p t瑛 ti吋u h丑c lên trung h丑c c挨 s荏 

    2.3 - Trung h丑c ph鰻 thông 

29 2301 S嘘 tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông, tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c 

30 2302 S嘘 l噂p trung h丑c ph鰻 thông 

31 2303 S嘘 phòng h丑c trung h丑c ph鰻 thông 

32 2304 S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên trung h丑c ph鰻 thông 

33 2305 S嘘 h丑c sinh trung h丑c ph鰻 thông 

34 2306 
S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo viên; s嘘 h丑c sinh bình quân 1 l噂p h丑c; s嘘 giáo viên 
bình quân m瓜t l噂p h丑c 



35 2307 T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c c医p trung h丑c ph鰻 thông 

36 2308 
T益 l羽 h丑c sinh t嘘t nghi羽p trung h丑c ph鰻 thông, t益 l羽 h丑c sinh hoàn thành c医p trung 
h丑c ph鰻 thông, t益 l羽 chuy吋n c医p t瑛 trung h丑c c挨 s荏 lên trung h丑c ph鰻 thông 

    3 - PH蔚 C一P GIÁO D影C - XịA MÙ CH頴 

42 3001 
S嘘 t雨nh/thành ph嘘 đ衣t chu育n ph鰻 c壱p giáo d映c m亥m non cho tr飲 5 tu鰻i, ph鰻 c壱p giáo 
d映c ti吋u h丑c, ph鰻 c壱p giáo d映c trung h丑c c挨 s荏. 

    4 - GIÁO D影C TH姶云NG XUYÊN  

43 4001 
S嘘 trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên; s嘘 trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng; s嘘 trung tâm 
ngo衣i ng英, tin h丑c; s嘘 trung tâm giáo d映c ngh隠 nghi羽p - giáo d映c th逢運ng xuyên 

44 4002 S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên giáo d映c th逢運ng xuyên 

45 4003 S嘘 ng逢運i h丑c các ch逢挨ng trình giáo d映c th逢運ng xuyên 

    5. GIÁO D影C KHÁC 

    5.1. D詠 b鵜 đ衣i h丑c 

46 5101 S嘘 tr逢運ng 

47 5102 S嘘 l噂p d詠 b鵜 đ衣i h丑c 

48 5103 S嘘 phòng h丑c d詠 b鵜 đ衣i h丑c 

49 5104 S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên d詠 b鵜 đ衣i h丑c 

50 5105 S嘘 h丑c sinh d詠 b鵜 đ衣i h丑c 

    5.2. Giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t 
51 5201 S嘘 trung tâm h厩 tr嬰 phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p, s嘘 trung tâm giáo d映c tr飲 khuy院t t壱t 

52 5202 S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên h厩 tr嬰 giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t, nhân viên 

53 5203 S嘘 h丑c sinh khuy院t t壱t 

    5.3. Aào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p 

54 5301 S嘘 tr逢運ng trung c医p có ngành đào t衣o giáo viên, s嘘 tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m 

55 5302 S嘘 phòng h丑c và phòng ch泳c n<ng c栄a tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m 

56 5303 
S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên c栄a các tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m; s嘘 giáo 
viên chuyên ngành s逢 ph衣m c栄a tr逢運ng trung c医p có ngành đào t衣o giáo viên 

57 5304 S嘘 h丑c sinh trung c医p s逢 ph衣m, s嘘 h丑c sinh ngành đào t衣o giáo viên 

    5.4. Aào t衣o giáo viên trình đ瓜 cao đ鰯ng 

58 5401 S嘘 tr逢運ng cao đ鰯ng có ngành đào t衣o giáo viên, s嘘 tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m 

59 5402 S嘘 phòng h丑c và phòng ch泳c n<ng c栄a các tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m 

60 5403 S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, gi違ng viên, nhân viên c栄a các tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m; s嘘 giáo 



viên chuyên ngành s逢 ph衣m c栄a các tr逢運ng cao đ鰯ng có ngành đào t衣o giáo viên 

61 5404 S嘘 sinh viên cao đ鰯ng s逢 ph衣m, s嘘 sinh viên ngành đào t衣o giáo viên 

    6 - GIÁO D影C A萎I H窺C 

62 6001 S嘘 c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c 

63 6002 S嘘 phòng h丑c và phòng ch泳c n<ng giáo d映c đ衣i h丑c 

64 6003 S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, gi違ng viên, nhân viên giáo d映c đ衣i h丑c 

65 6004 S嘘 sinh viên đ衣i h丑c 

66 6005 S嘘 h丑c viên cao h丑c 

67 6006 S嘘 nghiên c泳u sinh 

    7- TÀI CHÍNH  

68 7001 Chi NSNN cho giáo d映c và đào t衣o 

  

N浦I DUNG 

CH迂 TIÊU TH渦NG KÊ NGÀNH GIÁO D影C 
(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 19/2017/TT-BGDAT ngày 28 tháng 7 n<m 2017 cてa Bじ tr⇔ぞng 

Bじ Giáo dつc và Aào tＴo) 

1. GIÁO D影C M井M NON 

1.1. Nhà tr飲 

1101. S嘘 nhà tr飲 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Nhà tr飲 là c挨 s荏 giáo d映c m亥m non nh壱n tr飲 em t瑛 ba tháng tu鰻i đ院n ba tu鰻i. 

- Lo衣i hình: 

Công lｆp: do Nhà n逢噂c thành l壱p, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t, b違o đ違m kinh phí cho các 
nhi羽m v映 chi th逢運ng xuyên. 

Dân lｆp: do c瓜ng đ欝ng dân c逢 荏 c挨 s荏 thành l壱p, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t và đ違m b違o kinh 
phí ho衣t đ瓜ng và đ逢嬰c chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng h厩 tr嬰. 

T⇔ thつc: do các t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i- ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c kinh t院 ho員c cá nhân thành 
l壱p, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t và b違o đ違m kinh phí ho衣t đ瓜ng b茨ng ngu欝n v嘘n ngoài ngân 
sách nhà n逢噂c. 



b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

1102. S嘘 nhóm tr飲 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Nhóm tr飲 nhà tr飲 bao g欝m: các nhóm tr飲 荏 các nhà tr飲, tr逢運ng m亥m non, nhóm tr飲 đ瓜c l壱p, 
nhóm tr飲 t衣i c挨 quan, doanh nghi羽p. 

- Nhóm tr飲 đ瓜c l壱p: là nh英ng c挨 s荏 nhà tr飲 荏 nh英ng n挨i ch逢a đ栄 đi隠u ki羽n đ吋 thành l壱p tr逢運ng 
nh逢ng đã đ逢嬰c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

1103. S嘘 phòng h丑c nhà tr飲 



a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Phòng h丑c nhà tr飲 bao g欝m các phòng h丑c dành đ吋 nuôi, d衣y các cháu 荏 đ瓜 tu鰻i nhà tr飲 (3 
tháng đ院n 36 tháng) 荏 các nhà tr飲, nhóm tr飲 đ瓜c l壱p, tr逢運ng m亥m non. 

- Lo衣i phòng: 

Phòng hがc kiên cぐ: là các phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ch医t li羽u b隠n v英ng. Phòng h丑c kiên c嘘 
bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà xây nhi隠u t亥ng, nhà l逸p ghép k院t c医u bê tông nhi隠u t亥ng, nhà m瓜t 
t亥ng mái bê tông, niên h衣n s穎 d映ng trên 20 n<m. 

Phòng hがc bán kiên cぐ: g欝m các phòng h丑c có ch医t l逢嬰ng xây d詠ng và th運i h衣n s穎 d映ng th医p so 
v噂i nhà kiên c嘘, niên h衣n s穎 d映ng t瑛 10 đ院n 20 n<m. 

Phòng hがc bán kiên cぐ: bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà có t逢運ng xây hay ghép g厩, mái ngói ho員c 
mái tôn. 

Phòng hがc tＴm: là các phòng h丑c không thu瓜c các nhóm trên. G欝m các phòng h丑c 荏 các nhà có 
k院t c医u v壱t li羽u đ挨n gi違n nh逢 nhà có vách lá d瑛a, lá tranh, đ医t... mái nhà b茨ng lá d瑛a, tre, 
n泳a...các lo衣i l隠u lán, tr衣i và nh英ng n挨i t壱n d映ng có tính ch医t t衣m th運i. 

Phòng phつc vつ hがc tｆp: là phòng giáo d映c th吋 ch医t và phòng giáo d映c ngh羽 thu壱t ho員c phòng đa 
ch泳c n<ng. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Lo衣i phòng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

1104. S嘘 cán b瓜 qu違n lý, giáo viên, nhân viên 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 



- Cán b瓜 qu違n lỦ: bao g欝m hi羽u tr逢荏ng và phó hi羽u tr逢荏ng t衣i các nhà tr飲 chia theo trình đ瓜 đào 
t衣o: trung c医p, cao đ鰯ng, đ衣i h丑c, th衣c s┄, ti院n s┄ và khác, chia theo dân t瓜c, gi噂i tính và biên ch院. 

- Giáo viên nhà tr飲 (t鰻ng s嘘 tính c違 h嬰p đ欝ng t瑛 1 n<m tr荏 lên): là ng逢運i làm nhi羽m v映 nuôi 
d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c tr飲 荏 các nhà tr飲, nhóm tr飲 đ瓜c l壱p và nhóm tr飲 trong tr逢運ng m亥m non 
đ逢嬰c chia theo các trình đ瓜 (trung c医p, cao đ鰯ng, đ衣i h丑c, th衣c s┄, ti院n s┄ và khác), dân t瓜c, gi噂i 
tính, biên ch院 và nhóm tu鰻i. 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng trung c医p s逢 ph衣m m亥m 
non. 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 trên trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng cao đ鰯ng 
s逢 ph衣m m亥m non tr荏 lên. 

- Giáo viên ch逢a qua đào t衣o: là nh英ng giáo viên tr詠c ti院p nuôi d衣y tr飲 nh逢ng ch逢a qua tr逢運ng 
l噂p s逢 ph衣m theo quy đ鵜nh. 

- Nhân viên: là ng逢運i làm nhi羽m v映 ph映c v映 công tác nuôi d逢叡ng, ch<m sóc tr飲 em t衣i các nhà 
tr飲 (nhân viên ph映c v映, nhân viên th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân viên y t院, nhân viên khác). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Trình đ瓜 đào t衣o, chu育n ngh隠 nghi羽p; 

- Nhóm tu鰻i; 

- Biên ch院. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, C映c Nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c, c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 



1105. S嘘 tr飲 em nhà tr飲 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Tr飲 em nhà tr飲: bao g欝m tr飲 em t瑛 3 tháng đ院n 36 tháng tu鰻i đi h丑c 荏 các nhóm tr飲 c栄a các nhà 
tr飲, tr逢運ng m亥m non, nhóm tr飲 đ瓜c l壱p, nhóm tr飲 荏 tr逢運ng m磯u giáo, nhóm tr飲 t衣i c挨 quan, xí 
nghi羽p. 

- S嘘 tr飲 em t嘘i đa c栄a 1 nhóm tr飲 quy đ鵜nh nh逢 sau: 

+ Nhóm tr飲 t瑛 3 đ院n 12 tháng tu鰻i: 15 tr飲; 

+ Nhóm tr飲 t瑛 13 đ院n 24 tháng tu鰻i: 20 tr飲; 

+ Nhóm tr飲 t瑛 25 đ院n 36 tháng tu鰻i: 25 tr飲. 

- S嘘 tr飲 em h丑c 2 bu鰻i/ngày: là s嘘 tr飲 em h丑c c違 sáng và chi隠u; 

- S嘘 tr飲 em h丑c bán trú (đ逢嬰c t鰻 ch泳c <n tr逢a): là s嘘 tr飲 em đ逢嬰c t鰻 ch泳c n医u <n t衣i tr逢運ng bao 
g欝m c違 tr飲 đ逢嬰c gia đình mang th泳c <n đ院n cho tr飲. 

- Tr飲 em dân t瓜c: là tr飲 em trong đ瓜 tu鰻i t瑛 3 tháng đ院n 36 tháng là ng逢運i dân t瓜c không ph違i là 
dân t瓜c kinh. 

- S嘘 tr飲 em khuy院t t壱t h丑c hòa nh壱p: là s嘘 tr飲 em trong đ瓜 tu鰻i t瑛 3 tháng đ院n 36 tháng b鵜 khi院m 
khuy院t m瓜t ho員c nhi隠u b瓜 ph壱n c挨 th吋 ho員c b鵜 suy gi違m ch泳c n<ng đ逢嬰c bi吋u hi羽n d逢噂i d衣ng t壱t 
khi院n cho lao đ瓜ng, sinh ho衣t, h丑c t壱p g員p khó kh<n và đ逢嬰c ra l噂p h丑c chung v噂i ng逢運i không 
khuy院t t壱t t衣i các nhà tr飲, nhóm tr飲 đ瓜c l壱p, tr逢運ng m亥m non (trích Ai隠u 2, Lu壱t s嘘 
51/2010/QH12 - Lu壱t Ng逢運i khuy院t t壱t). 

- Tr飲 em suy dinh d逢叡ng th吋 nh姻 cân, th医p còi: là tr飲 em đ逢嬰c đánh giá là nh姻 cân và th医p còi c<n 
c泳 theo b違ng phân lo衣i c栄a T鰻 ch泳c y t院 th院 gi噂i (WHO). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Khuy院t t壱t; 

- Tình tr衣ng suy dinh d逢叡ng; 



- A瓜 tu鰻i; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

1106. T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em t瑛 3 tháng tu鰻i đ院n 36 tháng tu鰻i đi nhà tr飲 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em t瑛 3 tháng tu鰻i đ院n 36 tháng tu鰻i là ph亥n tr<m s嘘 tr飲 em nhà tr飲 có m員t 
t衣i các nhà tr飲, tr逢運ng m亥m non k吋 c違 các nhóm tr飲 đ瓜c l壱p so v噂i t鰻ng dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 3 
tháng đ院n 36 tháng tu鰻i. 

Công th泳c tính: 

T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em t瑛 3 tháng 
tu鰻i đ院n 36 tháng tu鰻i đi h丑c 

nhà tr飲 n<m h丑c t (%) 
= 

S嘘 tr飲 em t瑛 3 tháng tu鰻i đ院n 36 tháng tu鰻i đang 
h丑c nhà tr飲 m亥m non n<m h丑c t 

x 100 
Dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 3 tháng đ院n 36 tháng 

tu鰻i n<m t 
b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Khuy院t t壱t; 

- A瓜 tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 



e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, C挨 quan qu違n lỦ giáo d映c các c医p và đ挨n v鵜 c挨 s荏 
giáo d映c. 

1.2. M磯u giáo 

1201. S嘘 tr逢運ng m磯u giáo, m亥m non 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Tr逢運ng m磯u giáo: là c挨 s荏 giáo d映c m亥m non nh壱n tr飲 em t瑛 ba tu鰻i đ院n sáu tu鰻i. 

- Tr逢運ng m亥m non: là c挨 s荏 k院t h嬰p nhà tr飲 và m磯u giáo, nh壱n tr飲 em t瑛 ba tháng tu鰻i đ院n sáu 
tu鰻i. 

- Tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non đ衣t chu育n qu嘘c gia là c挨 s荏 đ衣t đ逢嬰c các tiêu chu育n theo 
quy đ鵜nh hi羽n hành. 

+ Tr逢運ng đ衣t chu育n qu嘘c gia m泳c đ瓜 1: Là tr逢運ng đ衣t các tiêu chu育n c亥n thi院t c栄a tr逢運ng m亥m 
non đ衣t chu育n qu嘘c gia đ違m b違o t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng ch<m sóc, giáo d映c tr飲 có ch医t l逢嬰ng toàn 
di羽n phù h嬰p v噂i m映c tiêu giáo d映c m亥m non. 

+ Tr逢運ng đ衣t chu育n qu嘘c gia m泳c đ瓜 2: Là tr逢運ng đ衣t các tiêu chu育n c亥n thi院t c栄a tr逢運ng m亥m 
non đ衣t chu育n qu嘘c gia đ吋 đ違m b違o t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng ch<m sóc, giáo d映c tr飲 có ch医t l逢嬰ng 
toàn di羽n 荏 m泳c đ瓜 cao h挨n m泳c đ瓜 1, t衣o đi隠u ki羽n đ吋 ti院p c壱n v噂i trình đ瓜 phát tri吋n c栄a tr逢運ng 
m亥m non 荏 các n逢噂c tiên ti院n trong khu v詠c và trên th院 gi噂i. 

- Lo衣i hình: 

Công lｆp: do Nhà n逢噂c thành l壱p, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t, b違o đ違m kinh phí cho các 
nhi羽m v映 chi th逢運ng xuyên. 

Dân lｆp: do c瓜ng đ欝ng dân c逢 荏 c挨 s荏 thành l壱p, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t và đ違m b違o kinh 
phí ho衣t đ瓜ng và đ逢嬰c chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng h厩 tr嬰. 

T⇔ thつc: do các t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i- ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c kinh t院 ho員c cá nhân thành 
l壱p, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t và b違o đ違m kinh phí ho衣t đ瓜ng b茨ng ngu欝n v嘘n ngoài ngân 
sách nhà n逢噂c. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 



- M磯u giáo, m亥m non; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- A衣t chu育n qu嘘c gia. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

1202. S嘘 l噂p m磯u giáo 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- L噂p h丑c m磯u giáo bao g欝m: các l噂p m磯u giáo c栄a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, l噂p m磯u 
giáo đ瓜c l壱p, l噂p m磯u giáo 荏 c挨 quan, xí nghi羽p và 荏 các tr逢運ng ph鰻 thông. 

- L噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p: là l噂p c栄a c挨 s荏 m磯u giáo 荏 nh英ng n挨i ch逢a đ栄 đi隠u ki羽n đ吋 thành l壱p 
tr逢運ng nh逢ng đã đ逢嬰c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Ngu欝n s嘘 li羽u: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

1203. S嘘 phòng h丑c m磯u giáo 



a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Phòng h丑c m磯u giáo bao g欝m các phòng h丑c dành cho l泳a tu鰻i m磯u giáo (t瑛 3 đ院n 5 tu鰻i) c栄a 
các tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p. 

- Lo衣i phòng: 

Phòng hがc kiên cぐ: là các phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ch医t li羽u b隠n v英ng. Phòng h丑c kiên c嘘 
bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà xây nhi隠u t亥ng, nhà l逸p ghép k院t c医u bê tông nhi隠u t亥ng, nhà m瓜t 
t亥ng mái bê tông, niên h衣n s穎 d映ng trên 20 n<m. 

Phòng hがc bán kiên cぐ: g欝m các phòng h丑c có ch医t l逢嬰ng xây d詠ng và th運i h衣n s穎 d映ng th医p so 
v噂i nhà kiên c嘘, niên h衣n s穎 d映ng t瑛 10 đ院n 20 n<m. Phòng h丑c bán kiên c嘘 bao g欝m các phòng 
h丑c 荏 nhà có t逢運ng xây hay ghép g厩, mái ngói ho員c mái tôn. 

Phòng hがc tＴm: là các phòng h丑c không thu瓜c các nhóm trên. G欝m các phòng h丑c 荏 các nhà có 
k院t c医u v壱t li羽u đ挨n gi違n nh逢 nhà có vách lá d瑛a, lá tranh, đ医t... mái nhà b茨ng lá d瑛a, tre, 
n泳a...các lo衣i l隠u lán, tr衣i và nh英ng n挨i t壱n d映ng có tính ch医t t衣m th運i. 

Phòng phつc vつ hがc tｆp: là phòng giáo d映c th吋 ch医t và s嘘 phòng giáo d映c ngh羽 thu壱t ho員c phòng 
đa ch泳c n<ng, phòng h厩 tr嬰 giáo d映c hòa nh壱p. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Lo衣i phòng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

1204. S嘘 cán b瓜 qu違n lý, giáo viên, nhân viên 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 



- Cán b瓜 qu違n lỦ: bao g欝m hi羽u tr逢荏ng và phó hi羽u tr逢荏ng t衣i các tr逢運ng m磯u giáo và tr逢運ng 
m亥m non. 

- Giáo viên m磯u giáo (t鰻ng s嘘 tính c違 h嬰p đ欝ng t瑛 1 n<m tr荏 lên): là ng逢運i làm nhi羽m v映 nuôi 
d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c tr飲 荏 các tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p và 
l噂p m磯u giáo 荏 tr逢運ng ph鰻 thông, c挨 quan, xí nghi羽p đ逢嬰c chia theo các trình đ瓜 (trung c医p, cao 
đ鰯ng, đ衣i h丑c, th衣c s┄, ti院n s┄ và khác), dân t瓜c, gi噂i tính, biên ch院 và nhóm tu鰻i. 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng trung c医p s逢 ph衣m m亥m 
non. 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 trên trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng cao đ鰯ng 
s逢 ph衣m m亥m non tr荏 lên. 

- Giáo viên ch逢a qua đào t衣o: là nh英ng giáo viên tr詠c ti院p nuôi d衣y tr飲 nh逢ng ch逢a qua tr逢運ng 
l噂p s逢 ph衣m theo quy đ鵜nh. 

- Nhân viên: là ng逢運i làm nhi羽m v映 ph映c v映 công tác nuôi d逢叡ng, ch<m sóc tr飲 em t衣i tr逢運ng 
m磯u giáo và tr逢運ng m亥m non (nhân viên ph映c v映, nhân viên th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân 
viên y t院, nhân viên khác). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Trình đ瓜 đào t衣o, chu育n ngh隠 nghi羽p; 

- Nhóm tu鰻i; 

- Biên ch院. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 



- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, C映c Nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c, c挨 quan 
qu違n lý nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

1205. S嘘 tr飲 em m磯u giáo 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Tr飲 em m磯u giáo bao g欝m tr飲 em đi h丑c 荏 các l噂p m磯u giáo c栄a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m 
non, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p, l噂p m磯u giáo 荏 các nhà tr飲, l噂p m磯u giáo 荏 c挨 quan, xí nghi羽p và 荏 
các tr逢運ng ph鰻 thông. 

- S嘘 tr飲 em t嘘i đa c栄a các l噂p m磯u giáo quy đ鵜nh nh逢 sau: 

+ L噂p m磯u giáo 3-4 tu鰻i: 25 tr飲; 

+ L噂p m磯u giáo 4-5 tu鰻i: 30 tr飲; 

+ L噂p m磯u giáo 5-6 tu鰻i: 35 tr飲. 

- S嘘 tr飲 em h丑c 2 bu鰻i/ngày: là s嘘 tr飲 em h丑c c違 sáng và chi隠u; 

- S嘘 tr飲 em h丑c bán trú (đ逢嬰c t鰻 ch泳c <n tr逢a): là s嘘 tr飲 em đ逢嬰c t鰻 ch泳c n医u <n t衣i tr逢運ng bao 
g欝m c違 tr飲 đ逢嬰c gia đình mang th泳c <n đ院n cho tr飲. 

- Tr飲 em dân t瓜c: là tr飲 em trong đ瓜 tu鰻i t瑛 3 tu鰻i đ院n 6 tu鰻i là ng逢運i dân t瓜c không ph違i là dân 
t瓜c kinh. 

- Tr飲 em khuy院t t壱t h丑c hòa nh壱p: là tr飲 em b鵜 khi院m khuy院t m瓜t ho員c nhi隠u b瓜 ph壱n c挨 th吋 ho員c 
b鵜 suy gi違m ch泳c n<ng đ逢嬰c bi吋u hi羽n d逢噂i d衣ng t壱t khi院n cho lao đ瓜ng, sinh ho衣t, h丑c t壱p g員p 
khó kh<n và đ逢嬰c ra l噂p h丑c chung v噂i ng逢運i không khuy院t t壱t t衣i các tr逢運ng m磯u giáo, m亥m 
non và l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p (trích Ai隠u 2, Lu壱t s嘘 51/2010/QH12 - Lu壱t Ng逢運i khuy院t t壱t). 

- Tr飲 em suy dinh d逢叡ng th吋 nh姻 cân, th医p còi: là tr飲 em đ逢嬰c đánh giá là nh姻 cân và th医p còi c<n 
c泳 theo b違ng phân lo衣i c栄a T鰻 ch泳c y t院 th院 gi噂i (WHO). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Khuy院t t壱t; 



- Tình tr衣ng suy dinh d逢叡ng; 

- A瓜 tu鰻i; 

- H丑c 2 bu鰻i/ngày. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o: 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các cân và 
c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

1206. T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em t瑛 3 - 5 tu鰻i đi h丑c m磯u giáo, t益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em 5 tu鰻i đi 
h丑c m磯u giáo 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em t瑛 3-5 tu鰻i là ph亥n tr<m s嘘 tr飲 em m磯u giáo có m員t t衣i các tr逢運ng m磯u 
giáo, tr逢運ng m亥m non k吋 c違 các l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p so v噂i t鰻ng dân s嘘 荏 đ瓜 tu鰻i t瑛 3-5 tu鰻i. 

Công th泳c tính: 

T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em t瑛 3-5 tu鰻i 
đi h丑c m磯u giáo n<m h丑c t (%) = 

S嘘 tr飲 em t瑛 3-5 tu鰻i đang h丑c m磯u giáo, 
m亥m non n<m h丑c t x 100 

Dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i 3-5 tu鰻i n<m t 
- T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em 5 tu鰻i là ph亥n tr<m tr飲 em 5 đang h丑c t衣i tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m 
non và l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p so v噂i t鰻ng dân s嘘 荏 đ瓜 tu鰻i 5 tu鰻i. 

Công th泳c tính: 

T益 l羽 huy đ瓜ng tr飲 em 5 tu鰻i đi 
h丑c m磯u giáo n<m h丑c t (%) = 

S嘘 tr飲 em 5 tu鰻i đang h丑c m磯u giáo, m亥m 
non n<m h丑c t x 100 

Dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i 5 tu鰻i n<m t 
b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 



- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Khuy院t t壱t; 

- A瓜 tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c M亥m non, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c m亥m non. 

2. GIÁO D影C PH蔚 THÔNG  

2.1. Ti吋u h丑c 

2101. S嘘 tr逢運ng ti吋u h丑c 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Tr逢運ng ti吋u h丑c: Là c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông th詠c hi羽n t鰻 ch泳c d衣y h丑c ch逢挨ng trình giáo d映c 
ph鰻 thông c医p ti吋u h丑c do B瓜 GDAT quy đ鵜nh, có đ栄 các đi隠u ki羽n thành l壱p và ho衣t đ瓜ng theo 
quy đ鵜nh c栄a Ai隠u l羽 tr逢運ng ti吋u h丑c, n茨m trong h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dân, đ逢嬰c thành l壱p theo 
quy ho衣ch, k院 ho衣ch c栄a nhà n逢噂c. 

- Tr逢運ng ti吋u h丑c đ衣t chu育n qu嘘c gia là c挨 s荏 đ衣t đ逢嬰c các tiêu chu育n quy đ鵜nh hi羽n hành. 

+ Tr逢運ng ti吋u h丑c đ衣t chu育n qu嘘c gia m泳c đ瓜 1 là tr逢運ng đ衣t m瓜t s嘘 các tiêu chu育n, tiêu chí 
đ逢嬰c quy đ鵜nh đ吋 đ違m b違o t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng giáo d映c có ch医t l逢嬰ng toàn di羽n phù h嬰p v噂i 
m映c tiêu giáo d映c ti吋u h丑c. 

+ Tr逢運ng ti吋u h丑c đ衣t chu育n qu嘘c gia m泳c đ瓜 2 là tr逢運ng đ衣t m瓜t s嘘 các tiêu chu育n, tiêu chí 
đ逢嬰c quy đ鵜nh đ吋 đ違m b違o t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng giáo d映c có ch医t l逢嬰ng toàn di羽n m泳c đ瓜 cao 
h挨n so v噂i m泳c đ瓜 1, t衣o ti隠n đ隠 ti院p c壱n v噂i trình đ瓜 phát tri吋n c栄a tr逢運ng ti吋u h丑c 荏 các n逢噂c 
tiên ti院n trong khu v詠c và trên th院 gi噂i. 

- Lo衣i hình: 



Công lｆp: do Nhà n逢噂c thành l壱p, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t, b違o đ違m kinh phí cho các 
nhi羽m v映 chi th逢運ng xuyên. 

T⇔ thつc: do các t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c kinh t院 ho員c cá nhân thành 
l壱p, đ亥u t逢 c挨 s荏 v壱t ch医t và b違o đ違m b違o kinh phí ho衣t đ瓜ng b茨ng v嘘n ngoài ngân sách nhà 
n逢噂c. 

- Lo衣i tr逢運ng chuyên bi羽t: 

+ Tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú; 

+ Tr逢運ng, l噂p dành cho ng逢運i khuy院t t壱t. 

2. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Lo衣i tr逢運ng; 

- A衣t chu育n qu嘘c gia. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, c挨 quan qu違n lỦ giáo d映c các c医p và đ挨n v鵜 c挨 s荏 giáo 
d映c. 

2102. S嘘 l噂p 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- L噂p h丑c: là m瓜t t鰻 ch泳c c栄a tr逢運ng h丑c, g欝m các h丑c sinh h丑c cùng m瓜t ch逢挨ng trình giáo d映c, 
ho員c nhi隠u ch逢挨ng trình giáo d映c do m瓜t giáo viên gi違ng d衣y ho員c do nhi隠u giáo viên gi違ng d衣y, 
nh逢ng có s詠 qu違n lỦ tr詠c ti院p c栄a 1 giáo viên ch栄 nhi羽m. 

- S嘘 l噂p ti吋u h丑c bao g欝m t鰻ng s嘘 l噂p h丑c t瑛 l噂p 1 đ院n l噂p 5. 

- L噂p h丑c 2 bu鰻i/ngày: là l噂p h丑c đ逢嬰c t鰻 ch泳c d衣y h丑c 荏 tr逢運ng c違 bu鰻i sáng và bu鰻i chi隠u (l噂p 
h丑c t瑛 9 bu鰻i ho員c 10 bu鰻i trong m瓜t tu亥n). 



- L噂p ghép: là l噂p h丑c g欝m các h丑c sinh h丑c nhi隠u ch逢挨ng trình giáo d映c c栄a nhi隠u kh嘘i l噂p. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- Lo衣i l噂p; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Kh嘘i l噂p. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c ti吋u h丑c. 

2103. S嘘 phòng h丑c 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- S嘘 phòng h丑c c医p ti吋u h丑c: bao g欝m s嘘 phòng h丑c tr逢運ng ti吋u h丑c, phòng h丑c c栄a c医p ti吋u h丑c 
trong các tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c. 

- Phòng h丑c: là c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a tr逢運ng h丑c, n挨i h丑c sinh th逢運ng xuyên đ院n h丑c theo t瑛ng l噂p 
h丑c đ吋 nghe giáo viên gi違ng bài. 

- Lo衣i phòng: 

Phòng hがc kiên cぐ: là các phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ch医t li羽u b隠n v英ng. Phòng h丑c kiên c嘘 
bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà xây nhi隠u t亥ng, nhà l逸p ghép k院t c医u bê tông nhi隠u t亥ng, nhà m瓜t 
t亥ng mái bê tông, niên h衣n s穎 d映ng trên 20 n<m. 

Phòng hがc bán kiên cぐ: g欝m các phòng h丑c có ch医t l逢嬰ng xây d詠ng và th運i h衣n s穎 d映ng th医p so 
v噂i nhà kiên c嘘, niên h衣n s穎 d映ng t瑛 10 đ院n 20 n<m. Phòng h丑c bán kiên c嘘 bao g欝m các phòng 
h丑c 荏 nhà có t逢運ng xây hay ghép g厩, mái ngói ho員c mái tôn. 

Phòng hがc tＴm: là các phòng h丑c không thu瓜c các nhóm trên. G欝m các phòng h丑c 荏 các nhà có 
k院t c医u v壱t li羽u đ挨n gi違n nh逢 nhà có vách lá d瑛a, lá tranh, đ医t... mái nhà b茨ng lá d瑛a, tre, 
n泳a...các lo衣i l隠u lán, tr衣i và nh英ng n挨i t壱n d映ng có tính ch医t t衣m th運i. 



b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Lo衣i phòng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c ti吋u h丑c. 

2104. S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Cán b瓜 qu違n lỦ: bao g欝m hi羽u tr逢荏ng và phó hi羽u tr逢荏ng t衣i các tr逢運ng ti吋u h丑c; 

- Giáo viên ti吋u h丑c (t鰻ng s嘘 tính c違 h嬰p đ欝ng t瑛 1 n<m tr荏 lên): là giáo viên d衣y t衣i các tr逢運ng 
ti吋u h丑c và d衣y c医p ti吋u h丑c t衣i các tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c, tr逢運ng chuyên bi羽t; 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng trung c医p s逢 ph衣m. 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 trên trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng cao đ鰯ng 
s逢 ph衣m tr荏 lên. 

- Nhân viên: là ng逢運i đang làm vi羽c t衣i các tr逢運ng ti吋u h丑c 荏 các v鵜 trí công vi羽c nh逢 (nhân viên 
th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân viên làm công tác y t院 tr逢運ng h丑c, nhân viên h厩 tr嬰 giáo d映c 
ng逢運i khuy院t t壱t, nhân viên khác). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng: 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 



- Trình đ瓜 đào t衣o, chu育n ngh隠 nghi羽p; 

- Nhóm tu鰻i; 

- Biên ch院. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, C映c Nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c. 

2105. S嘘 h丑c sinh ti吋u h丑c 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- H丑c sinh ti吋u h丑c: là h丑c sinh h丑c trong đ瓜 tu鰻i t瑛 6 đ院n 14 tu鰻i đang h丑c t衣i các kh嘘i t瑛 l噂p 1 
đ院n l噂p 5 t衣i các tr逢運ng ti吋u h丑c, các tr逢運ng ph鰻 thông nhi隠u c医p h丑c và tr逢運ng chuyên bi羽t. 

- H丑c sinh dân t瓜c: là h丑c sinh thu瓜c các dân t瓜c không ph違i là dân t瓜c Kinh. 

- H丑c sinh tuy吋n m噂i: là h丑c sinh m噂i đ逢嬰c tuy吋n vào h丑c 荏 các l噂p đ亥u c医p h丑c (l噂p 1) ho員c 
h丑c sinh đã b臼 h丑c 荏 các l噂p khác, nay tr荏 l衣i h丑c vào k┻ khai gi違ng. 

- H丑c sinh khuy院t t壱t h丑c hòa nh壱p: là h丑c sinh b鵜 khi院m khuy院t m瓜t ho員c nhi隠u b瓜 ph壱n c挨 th吋 
ho員c b鵜 suy gi違m ch泳c n<ng đ逢嬰c bi吋u hi羽n d逢噂i d衣ng t壱t khi院n cho lao đ瓜ng, sinh ho衣t, h丑c t壱p 
g員p khó kh<n và đ逢嬰c ra l噂p h丑c chung v噂i ng逢運i không khuy院t t壱t t衣i các c挨 s荏 giáo d映c (trích 
Ai隠u 2, Lu壱t s嘘 51/2010/QH12 - Lu壱t Ng逢運i khuy院t t壱t). 

- H丑c sinh l逢u ban: là h丑c sinh không hoàn thành ch逢挨ng trình l噂p h丑c, đ逢嬰c hi羽u tr逢荏ng quy院t 
đ鵜nh 荏 l衣i l噂p, h丑c l衣i ch逢挨ng trình giáo d映c kh嘘i l噂p đó trong n<m h丑c k院 ti院p. 

- S嘘 h丑c sinh h丑c 2 bu鰻i/ngày: là s嘘 h丑c sinh đ逢嬰c t鰻 ch泳c h丑c t壱p 荏 nhà tr逢運ng c違 bu鰻i sáng và 
bu鰻i chi隠u (t泳c là s嘘 h丑c sinh h丑c 9 bu鰻i ho員c 10 bu鰻i trong m瓜t tu亥n). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình: 

- T雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 

- Kh嘘i l噂p; 



- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- A嘘i t逢嬰ng chính sách; 

- Khuy院t t壱t; 

- Tuy吋n m噂i/ l逢u ban/ b臼 h丑c; 

- A瓜 tu鰻i; 

- Hai bu鰻i/ngày. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c ti吋u h丑c. 

2106. S嘘 h丑c sinh bình quân 1 giáo viên, s嘘 h丑c sinh bình quân 1 l噂p h丑c, s嘘 giáo viên bình 
quân 1 l噂p h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính: 

- S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo viên là t益 s嘘 gi英a t鰻ng s嘘 h丑c sinh và t鰻ng s嘘 giáo viên c栄a c医p 
ti吋u h丑c. 

Công th泳c tính: 

S嘘 h丑c sinh bình quân giáo viên 
c医p ti吋u h丑c n<m h丑c t = 

S嘘 h丑c sinh c医p ti吋u h丑c đang h丑c n<m h丑c t 

S嘘 giáo viên c医p ti吋u h丑c đang gi違ng d衣y n<m h丑c t 
- S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t l噂p h丑c là t益 s嘘 gi英a t鰻ng s嘘 h丑c sinh và t鰻ng s嘘 l噂p h丑c c栄a c医p 
ti吋u h丑c. 

Công th泳c tính: 

S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t l噂p h丑c 
c医p ti吋u h丑c n<m h丑c t = 

S嘘 h丑c sinh c医p ti吋u h丑c đang h丑c n<m h丑c t 

S嘘 l噂p h丑c c医p ti吋u h丑c n<m h丑c t 



- S嘘 giáo viên bình quân m瓜t l噂p h丑c là t益 s嘘 gi英a t鰻ng s嘘 giáo viên và t鰻ng s嘘 l噂p h丑c c栄a c医p 
ti吋u h丑c. 

Công th泳c tính: 

S嘘 giáo viên bình quân m瓜t l噂p 
h丑c c医p ti吋u h丑c n<m h丑c t = 

S嘘 giáo viên c医p ti吋u h丑c đang gi違ng d衣y n<m h丑c t 

S嘘 l噂p h丑c c医p ti吋u h丑c n<m h丑c t 
b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c ti吋u h丑c. 

2107. T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c c医p ti吋u h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c chung c医p ti吋u h丑c là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh đang h丑c c医p ti吋u h丑c 
so v噂i t鰻ng dân s嘘 荏 đ瓜 tu鰻i t瑛 6 - 10 tu鰻i. 

Công th泳c tính: 

T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c chung c医p 
ti吋u h丑c n<m h丑c t (%) = 

S嘘 h丑c sinh đang h丑c c医p ti吋u h丑c n<m h丑c t 
x 100 

Dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 6-10 trong n<m h丑c t 
- T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c đúng tu鰻i c医p ti吋u h丑c là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh tu鰻i t瑛 6-10 tu鰻i 
đang h丑c c医p ti吋u h丑c so v噂i t鰻ng dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 6 - 10 tu鰻i. 

Công th泳c tính: 

T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c đúng c医p 
ti吋u h丑c n<m h丑c t (%) = 

S嘘 h丑c sinh trong đ瓜 tu鰻i t瑛 6-10 tu鰻i đang h丑c 
ti吋u h丑c n<m t x 100 

Dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 6-10 trong n<m h丑c t 



b. Phân tご chて yｘu 

- Chung/đúng tu鰻i; 

- C医p h丑c; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- T雨nh/thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c ti吋u h丑c. 

2108. T益 l羽 h丑c sinh đ逢嬰c công nh壱n hoàn thành ch逢挨ng trình ti吋u h丑c, t益 l羽 h丑c sinh hoàn 
thành ch逢挨ng trình ti吋u h丑c đúng đ瓜 tu鰻i, t益 l羽 h丑c sinh hoàn thành c医p ti吋u h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- T益 l羽 h丑c sinh đ逢嬰c công nh壱n hoàn thành ch逢挨ng trình ti吋u h丑c là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c 
sinh đ逢嬰c công nh壱n hoàn thành ch逢挨ng trình ti吋u h丑c so v噂i s嘘 h丑c sinh h丑c l噂p 5 cu嘘i n<m h丑c 
đó. 

- T益 l羽 h丑c sinh hoàn thành ch逢挨ng trình ti吋u h丑c đúng đ瓜 tu鰻i là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh 
11 tu鰻i đ逢嬰c công nh壱n hoàn thành ch逢挨ng trình ti吋u h丑c so v噂i s嘘 h丑c sinh h丑c l噂p 5 c栄a cu嘘i 
n<m h丑c đó. 

- T益 l羽 hoàn thành c医p ti吋u h丑c: là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh hoàn thành ch逢挨ng trình ti吋u 
h丑c n<m h丑c (t+4) so v噂i s嘘 h丑c sinh l噂p 1 đ亥u n<m h丑c (t). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Dân t瓜c; 



- Gi噂i tính; 

- Khuy院t t壱t. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c ti吋u h丑c. 

2.2. Trung h丑c c挨 s荏 

2201. S嘘 tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏: là c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông d衣y d衣y t瑛 l噂p 6 đ院n l噂p 9, b違o đ違m đ栄 
các đi隠u ki羽n nh逢: cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên d衣y các môn h丑c, nhân viên hành chính, b違o v羽, y 
t院...; có c挨 s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 ph映c v映 gi違ng d衣y và h丑c t壱p; có đ栄 nh英ng đi隠u ki羽n v隠 tài 
chính theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Tài chính, n茨m trong h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c gia đ逢嬰c thành l壱p theo 
quy ho衣ch, k院 ho衣ch c栄a nhà n逢噂c; th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c, k院 ho衣ch d衣y h丑c do B瓜 
Giáo d映c và Aào t衣o quy đ鵜nh nh茨m phát tri吋n s詠 nghi羽p giáo d映c. 

- Tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c: là c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông d衣y t瑛 l噂p 1 đ院n l噂p 9, b違o 
đ違m đ栄 các đi隠u ki羽n nh逢: cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên d衣y các môn h丑c, nhân viên hành chính, b違o 
v羽, y t院...; có c挨 s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 ph映c v映 gi違ng d衣y và h丑c t壱p; có đ栄 nh英ng đi隠u ki羽n 
v隠 tài chính theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Tài chính, n茨m trong h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c gia đ逢嬰c thành 
l壱p theo quy ho衣ch, k院 ho衣ch c栄a nhà n逢噂c; th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c, k院 ho衣ch d衣y h丑c 
do B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy đ鵜nh nh茨m phát tri吋n s詠 nghi羽p giáo d映c. 

- Tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏, ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c đ衣t chu育n qu嘘c gia là c挨 s荏 đ衣t đ逢嬰c các 
tiêu chu育n theo quy đ鵜nh hi羽n hành. 

- Lo衣i hình: 

Công lｆp: do Nhà n逢噂c thành l壱p, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t, b違o đ違m kinh phí cho các 
nhi羽m v映 chi th逢運ng xuyên. 

T⇔ thつc: do các t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i- ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c kinh t院 ho員c cá nhân thành 
l壱p, đ亥u t逢 c挨 s荏 v壱t ch医t và b違o đ違m b違o kinh phí ho衣t đ瓜ng b茨ng v嘘n ngoài ngân sách nhà 
n逢噂c. 



- Lo衣i tr逢運ng chuyên bi羽t: 

+ Tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú; 

+ Tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú; 

+ Tr逢運ng chuyên, tr逢運ng n<ng khi院u; 

+ Tr逢運ng, l噂p dành cho ng逢運i tàn t壱t, khuy院t t壱t. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình: 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Lo衣i tr逢運ng; 

- A衣t chu育n qu嘘c gia. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2202. S嘘 l噂p 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- L噂p h丑c: là m瓜t t鰻 ch泳c c栄a tr逢運ng h丑c, g欝m các h丑c sinh h丑c cùng m瓜t ch逢挨ng trình giáo d映c, 
ho員c nhi隠u ch逢挨ng trình giáo d映c do m瓜t giáo viên gi違ng d衣y ho員c do nhi隠u giáo viên gi違ng d衣y, 
nh逢ng có s詠 qu違n lỦ tr詠c ti院p c栄a 1 giáo viên ch栄 nhi羽m. 

- S嘘 l噂p trung h丑c c挨 s荏 bao g欝m các l噂p t瑛 l噂p 6 đ院n l噂p 9. 

- S嘘 l噂p h丑c 2 bu鰻i/ngày: là s嘘 l噂p h丑c đ栄 2 bu鰻i c栄a các ngày trong tu亥n ho員c h丑c t瑛 7 đ院n 11 
bu鰻i trong tu亥n. 

- L噂p ghép: là l噂p h丑c d衣y 2 ho員c nhi隠u ch逢挨ng trình khác nhau cho m瓜t s嘘 h丑c sinh cùng ng欝i 
h丑c trong m瓜t phòng h丑c, l噂p h丑c. 



b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Kh嘘i l噂p. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2203. S嘘 phòng h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- S嘘 phòng h丑c c医p trung h丑c c挨 s荏: Bao g欝m s嘘 phòng h丑c tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏, phòng h丑c 
c栄a c医p trung h丑c c挨 s荏 trong các tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c. 

- Phòng h丑c: là c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a tr逢運ng h丑c, n挨i h丑c sinh th逢運ng xuyên đ院n h丑c theo t瑛ng l噂p 
h丑c đ吋 nghe giáo viên gi違ng bài. 

- Lo衣i phòng: 

Phòng hがc kiên cぐ: là các phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ch医t li羽u b隠n v英ng. Phòng h丑c kiên c嘘 
bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà xây nhi隠u t亥ng, nhà l逸p ghép k院t c医u bê tông nhi隠u t亥ng, nhà m瓜t 
t亥ng mái bê tông, niên h衣n s穎 d映ng trên 20 n<m. 

Phòng hがc bán kiên cぐ: g欝m các phòng h丑c có ch医t l逢嬰ng xây d詠ng và th運i h衣n s穎 d映ng th医p so 
v噂i nhà kiên c嘘, niên h衣n s穎 d映ng t瑛 10 đ院n 20 n<m. Phòng h丑c bán kiên c嘘 bao g欝m các phòng 
h丑c 荏 nhà có t逢運ng xây hay ghép g厩, mái ngói ho員c mái tôn. 

Phòng hがc tＴm: là các phòng h丑c không thu瓜c các nhóm trên. G欝m các phòng h丑c 荏 các nhà có 
k院t c医u v壱t li羽u đ挨n gi違n nh逢 nhà có vách lá d瑛a, lá tranh, đ医t... mái nhà b茨ng lá d瑛a, tre, 
n泳a...các lo衣i l隠u lán, tr衣i và nh英ng n挨i t壱n d映ng có tính ch医t t衣m th運i. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 



- T雨nh, thành ph嘘; 

- Lo衣i phòng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2204. S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Cán b瓜 qu違n lỦ: bao g欝m hi羽u tr逢荏ng và phó hi羽u tr逢荏ng t衣i các tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏 và 
tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c; 

- Giáo viên trung h丑c c挨 s荏 (t鰻ng s嘘 tính c違 h嬰p đ欝ng t瑛 1 n<m tr荏 lên): là giáo viên d衣y t衣i các 
tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏 và d衣y c医p trung h丑c c挨 s荏 t衣i các tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c; 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m ho員c 
có b茨ng t嘘t nghi羽p cao đ鰯ng và ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 s逢 ph衣m đ嘘i v噂i giáo viên trung 
h丑c c挨 s荏. 

- Giáo viên đ衣t trình, đ瓜 trên trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng đ衣i h丑c s逢 
ph衣m tr荏 lên. 

- Nhân viên: là ng逢運i đang làm vi羽c t衣i các tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏 荏 các v鵜 trí công vi羽c nh逢 
(nhân viên th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân viên y t院, nhân viên khác). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Trình đ瓜 đào t衣o, chu育n ngh隠 nghi羽p; 



- Nhóm tu鰻i; 

- Biên ch院. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, C映c Nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c, c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2205. S嘘 h丑c sinh trung h丑c c挨 s荏 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- H丑c sinh trung h丑c c挨 s荏: là h丑c sinh h丑c t衣i các kh嘘i l噂p t瑛 l噂p 6 đ院n l噂p 9 đang h丑c t壱p t衣i 
các tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏 và các tr逢運ng ph鰻 thông nhi隠u c医p h丑c. 

- H丑c sinh dân t瓜c: là h丑c sinh thu瓜c các dân t瓜c không ph違i là dân t瓜c Kinh. 

- H丑c sinh tuy吋n m噂i: là h丑c sinh m噂i đ逢嬰c tuy吋n vào h丑c 荏 các l噂p đ亥u c医p h丑c (l噂p 6) ho員c 
h丑c sinh đã b臼 h丑c 荏 các l噂p khác, nay tr荏 l衣i h丑c vào k┻ khai gi違ng. 

- H丑c sinh khuy院t t壱t h丑c hòa nh壱p: là h丑c sinh b鵜 khi院m khuy院t m瓜t ho員c nhi隠u b瓜 ph壱n c挨 th吋 
ho員c b鵜 suy gi違m ch泳c n<ng đ逢嬰c bi吋u hi羽n d逢噂i d衣ng t壱t khi院n cho lao đ瓜ng, sinh, ho衣t, h丑c t壱p 
g員p khó kh<n và đ逢嬰c ra l噂p h丑c chung v噂i ng逢運i không khuy院t t壱t t衣i các c挨 s荏 giáo d映c (trích 
Ai隠u 2, Lu壱t s嘘 51/2010/QH12 - Lu壱t Ng逢運i khuy院t t壱t). 

- H丑c sinh l逢u ban: là h丑c sinh không hoàn thành ch逢挨ng trình l噂p h丑c, đ逢嬰c hi羽u tr逢荏ng quy院t 
đ鵜nh 荏 l衣i l噂p, h丑c l衣i ch逢挨ng trình giáo d映c kh嘘i l噂p đó trong n<m h丑c k院 ti院p. 

- H丑c sinh h丑c 2 bu鰻i ngày: là h丑c sinh h丑c đ栄 2 bu鰻i c栄a các ngày trong tu亥n ho員c h丑c t瑛 7 đ院n 
11 bu鰻i trong tu亥n. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Kh嘘i l噂p; 



- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- A嘘i t逢嬰ng chính sách; 

- Khuy院t t壱t; 

- Tuy吋n m噂i/ l逢u ban/ b臼 h丑c; 

- A瓜 tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2206. S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo viên, s嘘 h丑c sinh bình quân 1 l噂p, s嘘 giáo viên bình 
quân 1 l噂p h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính: 

- S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo viên là t益 s嘘 gi英a t鰻ng s嘘 h丑c sinh và t鰻ng s嘘 giáo viên c栄a c医p 
trung h丑c c挨 s荏. 

Công th泳c tính: 

S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo 
viên c医p THCS n<m h丑c t = 

S嘘 h丑c sinh c医p THCS đang h丑c n<m h丑c t 

S嘘 giáo viên c医p THCS đang gi違ng d衣y n<m h丑c t 
- S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t l噂p h丑c là t益 s嘘 gi英a t鰻ng s嘘 h丑c sinh và t鰻ng s嘘 l噂p h丑c c栄a c医p 
trung h丑c c挨 s荏. 

Công th泳c tính: 

S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t l噂p 
h丑c c医p THCS n<m h丑c t = 

S嘘 h丑c sinh c医p THCS đang h丑c n<m h丑c t 

S嘘 l噂p h丑c c医p THCS n<m h丑c t 



- S嘘 giáo viên bình quân m瓜t l噂p h丑c là t益 s嘘 gi英a t鰻ng s嘘 giáo viên và t鰻ng s嘘 l噂p h丑c c栄a c医p 
trung h丑c c挨 s荏. 

Công th泳c tính: 

S嘘 giáo viên bình quân m瓜t l噂p 
h丑c c医p THCS n<m h丑c t = 

S嘘 giáo viên c医p THCS đang gi違ng d衣y n<m h丑c t 

S嘘 l噂p h丑c c医p THCS n<m h丑c t 
b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

c. K┻ công bぐ: N<m 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2207. T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c c医p trung h丑c c挨 s荏 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c chung c医p trung h丑c c挨 s荏 là s嘘 ph亥n tr<m s嘘 h丑c sinh đang h丑c c医p trung 
h丑c c挨 s荏 so v噂i t鰻ng dân s嘘 荏 đ瓜 tu鰻i t瑛 11 - 14 tu鰻i. 

Công th泳c tính: 

T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c chung c医p 
THCS n<m h丑c t (%) = 

S嘘 h丑c sinh đang h丑c c医p THCS n<m h丑c t 
x 100 

S嘘 l噂p h丑c c医p THCS n<m h丑c t 
- T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c đúng tu鰻i c医p trung h丑c c挨 s荏 là s嘘 ph亥n tr<m s嘘 h丑c sinh tu鰻i t瑛 11 - 14 
tu鰻i đang h丑c c医p trung h丑c c挨 s荏 so v噂i t鰻ng dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 11 - 14 tu鰻i. 

Công th泳c tính: 

T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c đúng tu鰻i 
c医p THCS n<m h丑c t (%) = 

S嘘 h丑c sinh đ瓜 tu鰻i t瑛 11-14 đang h丑c c医p THCS 
n<m h丑c t x 100 

Dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 11-14 tu鰻i trong n<m h丑c t 



Tu鰻i h丑c sinh quy 逢噂c b茨ng n<m khai gi違ng n<m h丑c tr瑛 đi n<m sinh c栄a h丑c sinh trong gi医y 
khai sinh. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Chung/đúng tu鰻i; 

- C医p h丑c; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- T雨nh/thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2208. T益 l羽 h丑c sinh t嘘t nghi羽p trung h丑c c挨 s荏, t益 l羽 h丑c sinh hoàn thành c医p trung h丑c c挨 
s荏, t益 l羽 chuy吋n c医p t瑛 ti吋u h丑c lên trung h丑c c挨 s荏 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- T益 l羽 h丑c sinh t嘘t nghi羽p trung h丑c c挨 s荏 là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh t嘘t nghi羽p 荏 l噂p cu嘘i 
c医p h丑c so v噂i s嘘 h丑c sinh h丑c 荏 l噂p cu嘘i m厩i c医p h丑c đó đ栄 đi隠u ki羽n xét t嘘t nghi羽p. 

- T益 l羽 h丑c sinh hoàn thành c医p trung h丑c c挨 s荏: là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh t嘘t nghi羽p 
trung h丑c c挨 s荏 n<m h丑c (t + 3) so v噂i s嘘 h丑c sinh l噂p 6 đ亥u n<m h丑c (t). 

- T益 l羽 chuy吋n c医p t瑛 ti吋u h丑c lên trung h丑c c挨 s荏: là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh đ逢嬰c tuy吋n 
m噂i vào l噂p 6 trong n<m h丑c (t+1) so v噂i s嘘 h丑c sinh đ逢嬰c công nh壱n hoàn thành ch逢挨ng trình 
ti吋u h丑c n<m h丑c (t). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 



- Dân t瓜c; 

- Gi噂i tính; 

- Khuy院t t壱t. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng; kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2.3. Trung h丑c ph鰻 thông 

2301. S嘘 tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông, tr逢運ng ph鰻 thông c挨 nhi隠u c医p h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông: là c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông d衣y d衣y t瑛 l噂p 10 đ院n l噂p 12, b違o 
đ違m đ栄 các đi隠u ki羽n nh逢: cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên d衣y các môn h丑c, nhân viên hành chính, b違o 
v羽, y t院...; có c挨 s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 ph映c v映 gi違ng d衣y và h丑c t壱p; có đ栄 nh英ng đi隠u ki羽n 
v隠 tài chính theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Tài chính, n茨m trong h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c gia đ逢嬰c thành 
l壱p theo quy ho衣ch, k院 ho衣ch c栄a nhà n逢噂c; th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c, k院 ho衣ch d衣y h丑c 
do B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy đ鵜nh nh茨m phát tri吋n s詠 nghi羽p giáo d映c. 

- Tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c: là c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông d衣y d衣y t瑛 l噂p 6 đ院n l噂p 12 
ho員c t瑛 l噂p 1 đ院n l噂p 12 b違o đ違m đ栄 các đi隠u ki羽n nh逢: cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên d衣y các môn 
h丑c, nhân viên hành chính, b違o v羽, y t院...; có c挨 s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 ph映c v映 gi違ng d衣y và 
h丑c t壱p; có đ栄 nh英ng đi隠u ki羽n v隠 tài chính theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Tài chính, n茨m trong h羽 th嘘ng 
giáo d映c qu嘘c gia đ逢嬰c thành l壱p theo quy ho衣ch, k院 ho衣ch c栄a nhà n逢噂c; th詠c hi羽n ch逢挨ng trình 
giáo d映c, k院 ho衣ch d衣y h丑c do B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy đ鵜nh nh茨m phát tri吋n s詠 nghi羽p giáo 
d映c. 

- Tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông, ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c đ衣t chu育n qu嘘c gia là c挨 s荏 đ衣t đ逢嬰c 
các tiêu chu育n theo quy đ鵜nh hi羽n hành (hi羽n nay là Thông t逢 s嘘 47/2012/TT-BGDAT ngày 7 
tháng 12 n<m 2012 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o). 

- Lo衣i hình: 

Công lｆp: do Nhà n逢噂c thành l壱p, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t, b違o đ違m kinh phí cho các 
nhi羽m v映 chi th逢運ng xuyên. 



T⇔ thつc: do các t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i- ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c kinh t院 ho員c cá nhân thành 
l壱p, đ亥u t逢 c挨 s荏 v壱t ch医t và b違o đ違m b違o kinh phí ho衣t đ瓜ng b茨ng v嘘n ngoài ngân sách nhà 
n逢噂c. 

- Lo衣i tr逢運ng chuyên bi羽t: 

+ Tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú; 

+ Tr逢運ng chuyên, tr逢運ng n<ng khi院u; 

+ Tr逢運ng, l噂p dành cho ng逢運i tàn t壱t, khuy院t t壱t; 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Lo衣i tr逢運ng; 

- A衣t chu育n qu嘘c gia; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2302. S嘘 l噂p 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- L噂p h丑c: là m瓜t t鰻 ch泳c c栄a tr逢運ng h丑c, g欝m các h丑c sinh h丑c cùng m瓜t ch逢挨ng trình giáo d映c, 
ho員c nhi隠u ch逢挨ng trình giáo d映c do m瓜t giáo viên gi違ng d衣y ho員c do nhi隠u giáo viên gi違ng d衣y, 
nh逢ng có s詠 qu違n lỦ tr詠c ti院p c栄a 1 giáo viên ch栄 nhi羽m. 

- S嘘 l噂p trung h丑c c挨 s荏 bao g欝m các l噂p t瑛 l噂p 10 đ院n l噂p 12. 

- L噂p h丑c 2 bu鰻i/ngày: là l噂p h丑c đ栄 2 bu鰻i c栄a các ngày trong tu亥n ho員c h丑c t瑛 7 đ院n 11 bu鰻i 
trong tu亥n. 



- L噂p ghép: là l噂p h丑c d衣y 2 ho員c nhi隠u ch逢挨ng trình khác nhau cho m瓜t s嘘 h丑c sinh cùng ng欝i 
h丑c trong m瓜t phòng h丑c, l噂p h丑c. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Kh嘘i l噂p. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lý nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2303. S嘘 phòng h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- S嘘 phòng h丑c c医p trung h丑c ph鰻 thông: Bao g欝m s嘘 phòng h丑c tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông, 
phòng h丑c c栄a c医p trung h丑c ph鰻 thông trong các tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c. 

- Phòng h丑c: là c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a tr逢運ng h丑c, n挨i h丑c sinh th逢運ng xuyên đ院n h丑c theo t瑛ng l噂p 
h丑c đ吋 nghe giáo viên gi違ng bài. 

- Lo衣i phòng: 

Phòng hがc kiên cぐ: là các phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ch医t li羽u b隠n v英ng. Phòng h丑c kiên c嘘 
bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà xây nhi隠u t亥ng, nhà l逸p ghép k院t c医u bê tông nhi隠u t亥ng, nhà m瓜t 
t亥ng mái bê tông, niên h衣n s穎 d映ng trên 20 n<m. 

Phòng hがc bán kiên cぐ: g欝m các phòng h丑c có ch医t l逢嬰ng xây d詠ng và th運i h衣n s穎 d映ng th医p so 
v噂i nhà kiên c嘘, niên h衣n s穎 d映ng t瑛 10 đ院n 20 n<m. Phòng h丑c bán kiên c嘘 bao g欝m các phòng 
h丑c 荏 nhà có t逢運ng xây hay ghép g厩, mái ngói ho員c mái tôn. 

Phòng hがc tＴm: là các phòng h丑c không thu瓜c các nhóm trên. G欝m các phòng h丑c 荏 các nhà có 
k院t c医u v壱t li羽u đ挨n gi違n nh逢 nhà có vách lá d瑛a, lá tranh, đ医t... mái nhà b茨ng lá d瑛a, tre, 
n泳a...các lo衣i l隠u lán, tr衣i và nh英ng n挨i t壱n d映ng có tính ch医t t衣m th運i. 



b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Lo衣i phòng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2304. S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Cán b瓜 qu違n lỦ: bao g欝m hi羽u tr逢荏ng và phó hi羽u tr逢荏ng t衣i các tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông và 
trung h丑c ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c; 

- Giáo viên trung h丑c ph鰻 thông (t鰻ng s嘘 tính c違 h嬰p đ欝ng t瑛 1 n<m tr荏 lên): là giáo viên d衣y t衣i 
các tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông và d衣y c医p trung h丑c ph鰻 thông t衣i các tr逢運ng ph鰻 thông có 
nhi隠u c医p h丑c: 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng đ衣i h丑c s逢 ph衣m ho員c có 
b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c và có ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 s逢 ph衣m đ嘘i v噂i giáo viên trung 
h丑c ph鰻 thông. 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 trên trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng th衣c s┄ tr荏 
lên. 

- Nhân viên: là ng逢運i đang làm vi羽c t衣i các tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông 荏 các v鵜 trí công vi羽c nh逢 
(nhân viên th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân viên y t院, nhân viên khác) 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 



- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Trình đ瓜 đào t衣o, chu育n ngh隠 nghi羽p; 

- Nhóm tu鰻i; 

- Biên ch院. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, C映c Nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c, c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2305. S嘘 h丑c sinh trung h丑c ph鰻 thông 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- H丑c sinh trung h丑c ph鰻 thông: là h丑c sinh h丑c t衣i các kh嘘i l噂p t瑛 l噂p 10 đ院n l噂p 12 đang h丑c 
t壱p t衣i các tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông và các tr逢運ng ph鰻 thông nhi隠u c医p h丑c. 

- H丑c sinh dân t瓜c: là h丑c sinh thu瓜c các dân t瓜c không ph違i là dân t瓜c Kinh. 

- H丑c sinh tuy吋n m噂i: là h丑c sinh m噂i đ逢嬰c tuy吋n vào h丑c 荏 các l噂p đ亥u c医p h丑c (l噂p 10) ho員c 
h丑c sinh đã b臼 h丑c 荏 các l噂p khác, nay tr荏 l衣i h丑c vào k┻ khai gi違ng. 

- H丑c sinh khuy院t t壱t h丑c hòa nh壱p: là h丑c sinh b鵜 khi院m khuy院t m瓜t ho員c nhi隠u b瓜 ph壱n c挨 th吋 
ho員c b鵜 suy gi違m ch泳c n<ng đ逢嬰c bi吋u hi羽n d逢噂i d衣ng t壱t khi院n cho lao đ瓜ng, sinh ho衣t, h丑c t壱p 
g員p khó kh<n và đ逢嬰c ra l噂p h丑c chung v噂i ng逢運i không khuy院t t壱t t衣i các c挨 s荏 giáo d映c (trích 
Ai隠u 2, Lu壱t s嘘 51/2010/QH12 - Lu壱t Ng逢運i khuy院t t壱t). 

- H丑c sinh l逢u ban: là h丑c sinh không hoàn thành ch逢挨ng trình l噂p h丑c, đ逢嬰c hi羽u tr逢荏ng quy院t 
đ鵜nh 荏 l衣i l噂p, h丑c l衣i ch逢挨ng trình giáo d映c kh嘘i l噂p đó trong n<m h丑c k院 ti院p. 

- H丑c sinh h丑c 2 bu鰻i/ngày: là h丑c sinh h丑c đ栄 2 bu鰻i c栄a các ngày trong tu亥n ho員c t瑛 7 đ院n 11 
bu鰻i trong tu亥n. 

b. Phân tご chて yｘu 



- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Kh嘘i l噂p; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- A嘘i t逢嬰ng chính sách; 

- Khuy院t t壱t; 

- Tuy吋n m噂i/ l逢u ban/ b臼 h丑c; 

- A瓜 tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2306. S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo viên, s嘘 h丑c sinh bình quân 1 l噂p, s嘘 giáo viên bình 
quân 1 l噂p h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính: 

- S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo viên là t益 s嘘 gi英a t鰻ng s嘘 h丑c sinh và t鰻ng s嘘 giáo viên c栄a c医p 
trung h丑c ph鰻 thông. 

Công th泳c tính: 

S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t giáo viên 
c医p THPT n<m h丑c t = 

S嘘 h丑c sinh c医p THPT đang h丑c n<m h丑c t 

S嘘 giáo viên c医p THPT đang gi違ng d衣y n<m h丑c t 
- S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t l噂p h丑c là t益 s嘘 gi英a t鰻ng s嘘 h丑c sinh và t鰻ng s嘘 l噂p h丑c c栄a c医p 
trung h丑c ph鰻 thông. 

Công th泳c tính: 



S嘘 h丑c sinh bình quân m瓜t l噂p h丑c 
c医p THPT n<m h丑c t = 

S嘘 h丑c sinh c医p THPT đang h丑c n<m h丑c t 

S嘘 l噂p h丑c c医p THPT n<m h丑c t 
- S嘘 giáo viên bình quân m瓜t l噂p h丑c là t益 s嘘 gi英a t鰻ng s嘘 giáo viên và t鰻ng s嘘 l噂p h丑c c栄a c医p 
trung h丑c c挨 s荏. 

Công th泳c tính: 

S嘘 giáo viên bình quân m瓜t l噂p h丑c 
c医p THPT n<m h丑c t = 

S嘘 giáo viên c医p THPT đang gi違ng d衣y n<m h丑c t 

S嘘 l噂p h丑c c医p THPT n<m h丑c t 
b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2307. T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c c医p trung h丑c ph鰻 thông 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c chung c医p trung h丑c ph鰻 thông là s嘘 ph亥n tr<m s嘘 h丑c sinh đang h丑c c医p 
trung h丑c ph鰻 thông so v噂i t鰻ng dân s嘘 荏 đ瓜 tu鰻i t瑛 15 - 17 tu鰻i. 

Công th泳c tính: 

T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c chung 
c医p THPT n<m h丑c t (%) = 

S嘘 h丑c sinh đang h丑c c医p THPT n<m h丑c t 
x 100 

Dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 15-17 tu鰻i trong n<m t 
- T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c đúng tu鰻i c医p trung h丑c ph鰻 thông là s嘘 ph亥n tr<m s嘘 h丑c sinh tu鰻i t瑛 15 - 
17 tu鰻i đang h丑c c医p trung h丑c ph鰻 thông so v噂i t鰻ng dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 15 - 17 tu鰻i. 

Công th泳c tính: 



T益 l羽 h丑c sinh đi h丑c đúng 
tu鰻i c医p THPT n<m h丑c t (%) = 

S嘘 h丑c sinh trong đ瓜 tu鰻i t瑛 15-17 đang h丑c c医p 
THPT n<m h丑c t x 100 

Dân s嘘 trong đ瓜 tu鰻i t瑛 15-17 tu鰻i trong n<m h丑c t 
Tu鰻i h丑c sinh quy 逢噂c b茨ng n<m khai gi違ng n<m h丑c tr瑛 đi n<m sinh c栄a h丑c sinh trong gi医y 
khai sinh. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Chung/đúng tu鰻i; 

- C医p h丑c; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- T雨nh/thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

2308. T益 l羽 h丑c sinh t嘘t nghi羽p trung h丑c ph鰻 thông, t益 l羽 h丑c sinh hoàn thành c医p trung 
h丑c ph鰻 thông, t益 l羽 chuy吋n c医p t瑛 trung h丑c c挨 s荏 lên trung h丑c ph鰻 thông 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- T益 l羽 h丑c sinh t嘘t nghi羽p trung h丑c ph鰻 thông là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh t嘘t nghi羽p 荏 l噂p 
cu嘘i c医p h丑c so v噂i s嘘 h丑c sinh h丑c 荏 l噂p cu嘘i m厩i c医p h丑c đó đ栄 đi隠u ki羽n xét t嘘t nghi羽p. 

- T益 l羽 h丑c sinh hoàn thành c医p trung h丑c ph鰻 thông: là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh t嘘t nghi羽p 
trung h丑c ph鰻 thông n<m h丑c (t + 3) so v噂i s嘘 h丑c sinh l噂p 10 đ亥u n<m h丑c (t). 

- T益 l羽 chuy吋n c医p t瑛 trung h丑c c挨 s荏 lên trung h丑c ph鰻 thông: là s嘘 ph亥n tr<m gi英a s嘘 h丑c sinh 
đ逢嬰c tuy吋n m噂i vào l噂p 10 trong n<m h丑c (t+1) so v噂i s嘘 h丑c sinh đ逢嬰c t嘘t nghi羽p trung h丑c c挨 
s荏 n<m h丑c (t). 

b. Phân tご chて yｘu 



- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Dân t瓜c; 

- Gi噂i tính; 

- Khuy院t t壱t. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và 
c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

3. PH蔚 C一P GIÁO D影C 

3001. S嘘 t雨nh/thành ph嘘 đ衣t chu育n ph鰻 c壱p giáo d映c m亥m non cho tr飲 5 tu鰻i, ph鰻 c壱p giáo 
d映c ti吋u h丑c, ph鰻 c壱p giáo d映c trung h丑c c挨 s荏. 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính: 

- S嘘 t雨nh/thành ph嘘 đ衣t chu育n ph鰻 c壱p giáo d映c m亥m non cho tr飲 5 tu鰻i, ph鰻 c壱p giáo d映c ti吋u 
h丑c, ph鰻 c壱p giáo d映c trung h丑c c挨 s荏 là s嘘 đ挨n v鵜 c医p t雨nh/thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng 
đ逢嬰c công nh壱n theo tiêu chu育n quy đ鵜nh hi羽n hành (hi羽n nay theo Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 20/2014/NA-CP 
ngày 24 tháng 3 n<m 2014 c栄a Chính ph栄 và Thông t逢 s嘘 07/2016/TT-BGDAT ngày 22 tháng 3 
n<m 2016 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o). 

b. Phân tご chて yｘu 

- T雨nh, thành ph嘘: 

- M泳c đ瓜. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu nhｆp, tごng hぢp 



- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o: 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: Các v映 Giáo d映c M亥m non, Giáo d映c Ti吋u h丑c. Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c trung h丑c. 

4. GIÁO D影C TH姶云NG XUYÊN 

4001. S嘘 trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên; s嘘 trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng; s嘘 trung tâm 
ngo衣i ng英, tin h丑c; s嘘 trung tâm giáo d映c ngh隠 nghi羽p - giáo d映c th逢運ng xuyên. 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên là c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên thu瓜c h羽 th嘘ng giáo d映c 
qu嘘c dân. Trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên bao g欝m trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên qu壱n, 
huy羽n, th鵜 xã, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c t雨nh (sau đây g丑i chung là trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên 
c医p huy羽n); trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng (sau đây 
g丑i chung là trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên c医p t雨nh). 

- Trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng là c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên thu瓜c h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c 
dân, là trung tâm h丑c t壱p t詠 ch栄 c栄a c瓜ng đ欝ng c医p xã, có s詠 qu違n lỦ, h厩 tr嬰 c栄a Nhà n逢噂c, đ欝ng 
th運i ph違i phát huy m衣nh m胤 s詠 tham gia, đóng góp c栄a nhân dân trong c瓜ng đ欝ng dân c逢 đ吋 xây 
d詠ng và phát tri吋n các trung tâm theo c挨 ch院 Nhà n逢噂c và nhân dân cùng làm, góp ph亥n xây 
d詠ng xã h瓜i h丑c t壱p t瑛 c挨 s荏. 

- Trung tâm ngo衣i ng英 - tin h丑c là c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên thu瓜c h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c 
dân chuyên v隠 đào t衣o, b欝i d逢叡ng, ki吋m tra c医p ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英, tin h丑c cho m丑i ng逢運i dân 
có nhu c亥u; Trung tâm ngo衣i ng英 - tin h丑c có t逢 cách pháp nhân, có con d医u, có tài kho違n riêng. 

- Trung tâm giáo d映c ngh隠 nghi羽p - giáo d映c th逢運ng xuyên là c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên thu瓜c 
h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dân, th詠c hi羽n các nhi羽m v映 giáo d映c th逢運ng xuyên, h逢噂ng nghi羽p và 
d衣y ngh隠. Aây là mô hình giáo d映c công l壱p trên đ鵜a bàn c医p huy羽n ho衣t đ瓜ng đa d衣ng trên nhi隠u 
l┄nh v詠c giáo d映c và đào t衣o (ti隠n thân c栄a mô hình TTGDNN-GDTX là s詠 sáp nh壱p các trung 
tâm công l壱p c医p huy羽n, bao g欝m: TTGDTX; TTKTTH-HK và TTDN c医p huy羽n). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 



- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Th逢運ng xuyên, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p 
và c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên. 

4002. S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Cán b瓜 qu違n lỦ: bao g欝m giám đ嘘c và phó giám đ嘘c t衣i các c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên; 

- Giáo viên giáo d映c th逢運ng xuyên (t鰻ng s嘘 tính c違 h嬰p đ欝ng t瑛 1 n<m tr荏 lên): là giáo viên d衣y 
t衣i các c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên; 

- Nhân viên: là ng逢運i đang làm vi羽c t衣i các c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên 荏 các v鵜 trí công vi羽c 
nh逢 (nhân viên th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân viên y t院, nhân viên khác). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Trình đ瓜 đào t衣o, chu育n ngh隠 nghi羽p; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Th逢運ng xuyên, C映c Nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c, c挨 
quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên. 

4003. S嘘 ng逢運i h丑c các ch逢挨ng trình giáo d映c th逢運ng xuyên. 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- H丑c viên xóa mù ch英: Là nh英ng ng逢運i đang h丑c ch逢挨ng trình xóa mù ch英 nh茨m cung c医p k悦 
n<ng đ丑c vi院t và làm tính cho thanh thi院u niên và ng逢運i l噂n. 



- H丑c viên đ逢嬰c công nh壱n bi院t ch英: Là nh英ng h丑c viên đã hoàn thành l噂p 3 c栄a ch逢挨ng trình 
xóa mù ch英, ho員c hoàn thành l噂p 3 c栄a ch逢挨ng trình giáo d映c ti吋u h丑c. 

- H丑c viên b鰻 túc v<n hóa: Là nh英ng h丑c viên đang h丑c ch逢挨ng trình giáo d映c th逢運ng xuyên c医p 
THCS, THPT đ吋 l医y v<n b茨ng c栄a h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dân. 

- H丑c viên v瑛a làm v瑛a h丑c, h丑c t瑛 xa: Là nh英ng h丑c viên đang h丑c ch逢挨ng trình giáo d映c đ衣i 
h丑c đ吋 l医y v<n b茨ng c栄a h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dân. 

- H丑c viên khuy院t t壱t: là ng逢運i khuy院t t壱t đang theo h丑c ho員c đ逢嬰c h厩 tr嬰 giáo d映c t衣i các Trung 
tâm h厩 tr嬰 phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p ho員c t衣i các c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên. 

- H丑c viên l噂n tu鰻i: Là nh英ng ng逢運i đang h丑c t衣i các TTHTCA, theo các ch逢挨ng trình giáo d映c 
ti院p t映c sau khi bi院t ch英, ch逢挨ng trình b欝i d逢叡ng, c壱p nh壱t ki院n th泳c, k悦 n<ng, chuy吋n giao công 
ngh羽... đáp 泳ng nhu c亥u h丑c t壱p đa d衣ng c栄a m丑i ng逢運i dân trong c瓜ng đ欝ng. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Gi噂i tính. 

- Dân t瓜c. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Th逢運ng xuyên, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p 
và c挨 s荏 giáo d映c th逢運ng xuyên. 

5. GIÁO D影C KHÁC 

Giáo d映c khác (quy 逢噂c): Bao g欝m nh英ng l┄nh v詠c giáo d映c, đào t衣o không n茨m trong các c医p 
h丑c đã nêu 荏 trên (t瑛 m映c 1 đ院n 4) ho員c l┄nh v詠c thu瓜c các c医p h丑c khác mà B瓜 Giáo d映c và Aào 
t衣o ch雨 qu違n lỦ m瓜t ph亥n. 

5.1. D詠 b鵜 đ衣i h丑c 

5101. S嘘 tr逢運ng d詠 b鵜 đ衣i h丑c 



a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Tr逢運ng d詠 b鵜 đ衣i h丑c thu瓜c lo衣i tr逢運ng chuyên bi羽t. Nhà n逢噂c thành l壱p tr逢運ng DBAH cho con 
em dân t瓜c thi吋u s嘘, con em các gia đình dân t瓜c đ鵜nh c逢 lâu dài t衣i vùng có đi隠u ki羽n kinh t院 - 
xã h瓜i đ員c bi羽t khó kh<n, nh茨m góp ph亥n đào t衣o t衣o ngu欝n cán b瓜 cho các vùng này. 

- Tr逢運ng D詠 b鵜 đ衣i h丑c có nhi羽m v映 t鰻 ch泳c tuy吋n ch丑n; b鰻 túc ki院n th泳c; b欝i d逢叡ng v<n hóa 
cho h丑c sinh đ吋 có đ栄 trình đ瓜 vào h丑c đ衣i h丑c, cao đ鰯ng, trung c医p theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a 
B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

b. Phân tご chて yｘu: 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c dân t瓜c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c có h丑c sinh d詠 b鵜 đ衣i h丑c. 

5102. S嘘 l噂p 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- L噂p h丑c: là m瓜t t鰻 ch泳c c栄a tr逢運ng h丑c, g欝m các h丑c sinh h丑c cùng m瓜t ch逢挨ng trình giáo d映c, 
ho員c nhi隠u ch逢挨ng trình giáo d映c do m瓜t giáo viên gi違ng d衣y ho員c do nhi隠u giáo viên gi違ng d衣y, 
nh逢ng có s詠 qu違n lỦ tr詠c ti院p c栄a 1 giáo viên ch栄 nhi羽m. 

b. Phân tご chて yｘu: 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c dân t瓜c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c có h丑c sinh d詠 b鵜 đ衣i h丑c. 

5103. S嘘 phòng h丑c 



a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Phòng h丑c: là c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a tr逢運ng h丑c, n挨i h丑c sinh th逢運ng xuyên đ院n h丑c theo t瑛ng l噂p 
h丑c đ吋 nghe giáo viên gi違ng bài. 

- Lo衣i phòng: 

Phòng hがc kiên cぐ: là các phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ch医t li羽u b隠n v英ng. Phòng h丑c kiên c嘘 
bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà xây nhi隠u t亥ng, nhà l逸p ghép k院t c医u bê tông nhi隠u t亥ng, nhà m瓜t 
t亥ng mái bê tông, niên h衣n s穎 d映ng trên 20 n<m. 

Phòng hがc bán kiên cぐ: g欝m các phòng h丑c có ch医t l逢嬰ng xây d詠ng và th運i h衣n s穎 d映ng th医p so 
v噂i nhà kiên c嘘, niên h衣n s穎 d映ng t瑛 10 đ院n 20 n<m. Phòng h丑c bán kiên c嘘 bao g欝m các phòng 
h丑c 荏 nhà có t逢運ng xây hay ghép g厩, mái ngói ho員c mái tôn. 

Phòng hがc tＴm: là các phòng h丑c không thu瓜c các nhóm trên. G欝m các phòng h丑c 荏 các nhà có 
k院t c医u v壱t li羽u đ挨n gi違n nh逢 nhà có vách lá d瑛a, lá tranh, đ医t... mái nhà b茨ng lá d瑛a, tre, 
n泳a...các lo衣i l隠u lán, tr衣i và nh英ng n挨i t壱n d映ng có tính ch医t t衣m th運i. 

b. Phân tご chて yｘu: lo衣i phòng 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c dân t瓜c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c có h丑c sinh d詠 b鵜 đ衣i h丑c. 

5104. S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Cán b瓜 qu違n lỦ: bao g欝m hi羽u tr逢荏ng và phó hi羽u tr逢荏ng t衣i các tr逢運ng d詠 b鵜 đ衣i h丑c; 

- Giáo viên là ng逢運i đã t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c, có ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 s逢 ph衣m đ嘘i v噂i 
ng逢運i ch逢a qua đào t衣o s逢 ph衣m, có chuyên ngành đào t衣o phù h嬰p yêu c亥u tuy吋n d映ng, có ph育m 
ch医t t嘘t, có kinh nghi羽m ho衣t đ瓜ng th詠c ti宇n, có lỦ l鵜ch rõ ràng và có s泳c kh臼e; 

- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng đ衣i h丑c, có ch泳ng ch雨 
nghi羽p v映 s逢 ph衣m đ嘘i v噂i ng逢運i ch逢a qua đào t衣o s逢 ph衣m. 



- Giáo viên đ衣t trình đ瓜 trên trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c đào t衣o: là nh英ng giáo viên có b茨ng th衣c s┄ tr荏 
lên. 

- Nhân viên: là ng逢運i đang làm vi羽c t衣i các tr逢運ng d詠 b鵜 đ衣i h丑c 荏 các v鵜 trí công vi羽c nh逢 (nhân 
viên th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân viên y t院, nhân viên khác). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Trình đ瓜 đào t衣o, chu育n ngh隠 nghi羽p; 

- Nhóm tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c dân t瓜c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c có h丑c sinh d詠 b鵜 đ衣i h丑c. 

5105. S嘘 h丑c sinh 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- H丑c sinh d詠 b鵜 đ衣i h丑c là nh英ng h丑c sinh ng逢運i dân t瓜c thi吋u s嘘, con em các gia đình dân t瓜c 
đ鵜nh c逢 lâu dài t衣i vùng có đi隠u ki羽n kinh t院 - xã h瓜i đ員c bi羽t khó kh<n, đ逢嬰c đào t衣o nh茨m góp 
ph亥n đào t衣o t衣o ngu欝n cán b瓜 cho các vùng này 

b. Phân tご chて yｘu 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Khuy院t t壱t; 

- A瓜 tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ 



d. Nguげn sぐ liうu 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c dân t瓜c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c có h丑c sinh d詠 b鵜 đ衣i h丑c. 

5.2. Giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t 

5201. S嘘 trung tâm h厩 tr嬰 phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p, s嘘 trung tâm giáo d映c tr飲 khuy院t 
t壱t. 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Là c挨 s荏 cung c医p n瓜i dung ch逢挨ng trình, thi院t b鵜, tài li羽u d衣y và h丑c, các d鵜ch v映 t逢 v医n h厩 tr嬰 
giáo d映c, t鰻 ch泳c giáo d映c phù h嬰p v噂i đ員c đi吋m và hoàn c違nh c栄a ng逢運i khuy院t t壱t. 

b. Phân tご chて yｘu: 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘, huy羽n, qu壱n; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 
giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c có h丑c sinh khuy院t t壱t. 

5202. S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên h厩 tr嬰 giáo d映c tr飲 khuy院t t壱t 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c tham gia giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t, nhân viên h厩 tr嬰 giáo 
d映c ng逢運i khuy院t t壱t đ逢嬰c đào t衣o, b欝i d逢叡ng c壱p nh壱t v隠 chuyên môn, nghi羽p v映 và k悦 n<ng 
đáp 泳ng nhu c亥u giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t. (đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 29 c栄a Lu壱t Ng逢運i khuy院t 
t壱t). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình: 



- T雨nh, thành ph嘘; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Trình đ瓜 đào t衣o. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 
giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c có h丑c sinh khuy院t t壱t. 

5203. S嘘 h丑c sinh khuy院t t壱t. 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

Là s嘘 h丑c sinh khuy院t t壱t đang h丑c t衣i các Trung tâm h厩 tr嬰 phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p và 
Trung tâm giáo d映c tr飲 khuy院t t壱t. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- D衣ng t壱t, m泳c đ瓜 t壱t; 

- T雨nh, thành ph嘘, huy羽n, qu壱n; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 



- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c Ti吋u h丑c, V映 Giáo d映c Trung h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 
giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c có h丑c sinh khuy院t t壱t. 

5.3. Aào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p 

5301. S嘘 tr逢運ng trung c医p có ngành đào t衣o giáo viên, s嘘 tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Là tr逢運ng trung c医p có ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình: 

- T雨nh/thành ph嘘; 

- C挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c trung c医p chuyên nghi羽p. 

5302. S嘘 phòng h丑c và phòng ch泳c n<ng c栄a tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Phòng h丑c: là c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a tr逢運ng h丑c, n挨i h丑c sinh th逢運ng xuyên đ院n h丑c theo t瑛ng l噂p 
h丑c đ吋 nghe giáo viên gi違ng bài. 

- Phòng ch泳c n<ng: là phòng ph映c v映 cho các nhu c亥u h丑c t壱p c栄a h丑c sinh. 

- Lo衣i phòng: 

Phòng hがc kiên cぐ: là các phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ch医t li羽u b隠n v英ng. Phòng h丑c kiên c嘘 
bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà xây nhi隠u t亥ng, nhà l逸p ghép k院t c医u bê tông nhi隠u t亥ng, nhà m瓜t 
t亥ng mái bê tông, niên h衣n s穎 d映ng trên 20 n<m. 



Phòng hがc bán kiên cぐ: g欝m các phòng h丑c có ch医t l逢嬰ng xây d詠ng và th運i h衣n s穎 d映ng th医p so 
v噂i nhà kiên c嘘, niên h衣n s穎 d映ng t瑛 10 đ院n 20 n<m. Phòng h丑c bán kiên c嘘 bao g欝m các phòng 
h丑c 荏 nhà có t逢運ng xây hay ghép g厩, mái ngói ho員c mái tôn. 

Phòng hがc tＴm: là các phòng h丑c không thu瓜c các nhóm trên. G欝m các phòng h丑c 荏 các nhà có 
k院t c医u v壱t li羽u đ挨n gi違n nh逢 nhà có vách lá d瑛a, lá tranh, đ医t... mái nhà b茨ng lá d瑛a, tre, 
n泳a...các lo衣i l隠u lán, tr衣i và nh英ng n挨i t壱n d映ng có tính ch医t t衣m th運i. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Lo衣i phòng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o: 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lý nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c trung c医p chuyên nghi羽p. 

5303. S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên c栄a các tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, s嘘 giáo 
viên chuyên ngành s逢 ph衣m c栄a các tr逢運ng trung c医p có ngành đào t衣o giáo viên. 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Cán b瓜 qu違n lỦ: bao g欝m hi羽u tr逢荏ng và phó hi羽u tr逢荏ng t衣i các tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m; 

- Giáo viên (t鰻ng s嘘 tính c違 h嬰p đ欝ng t瑛 1 n<m tr荏 lên): là giáo viên d衣y t衣i các tr逢運ng trung c医p 
có ngành đào t衣o giáo viên và giáo viên chuyên ngành s逢 ph衣m c栄a các tr逢運ng trung c医p có 
ngành đào t衣o giáo viên; 

- Nhân viên: là ng逢運i đang làm vi羽c t衣i các tr逢運ng trung c医p có ngành đào t衣o giáo viên 荏 các v鵜 
trí công vi羽c nh逢 (nhân viên th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân viên y t院, nhân viên khác) 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 



- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Trình đ瓜 đào t衣o, chu育n ngh隠 nghi羽p; 

- Nhóm tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, C映c Nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c, c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c trung c医p chuyên nghi羽p. 

5304. S嘘 h丑c sinh trung c医p s逢 ph衣m, s嘘 h丑c sinh ngành đào t衣o giáo viên c栄a các tr逢運ng 
trung c医p có ngành đào t衣o giáo viên 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- H丑c sinh: Là h丑c sinh theo h丑c ch逢挨ng trình đào t衣o ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p 
h丑c t衣i các tr逢運ng trung c医p, tr逢運ng cao đ鰯ng, tr逢運ng đ衣i h丑c, h丑c vi羽n có ngành đào t衣o giáo 
viên. 

- H丑c sinh dân t瓜c: Là h丑c sinh thu瓜c các dân t瓜c không ph違i là dân t瓜c Kinh. 

- H丑c sinh tuy吋n m噂i: Là h丑c sinh m噂i đ逢嬰c tuy吋n vào h丑c n<m th泳 nh医t vào k┻ khai gi違ng. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- C挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Khuy院t t壱t; 



- Tuy吋n m噂i/ qui mô/ t嘘t nghi羽p; 

- A瓜 tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c trung c医p chuyên nghi羽p. 

5.4. Aào t衣o giáo viên trình đ瓜 cao đ鰯ng 

5401. Sぐ tr⇔ぜng cao đｌng có ngành đào tＴo giáo viên, sぐ tr⇔ぜng cao đｌng s⇔ phＴm 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Là tr逢運ng cao đ鰯ng có ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 cao đ鰯ng. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh/thành ph嘘; 

- C挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o: 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c cao đ鰯ng. 

5402. S嘘 phòng h丑c và phòng ch泳c n<ng c栄a các tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 



- Phòng h丑c/gi違ng đ逢運ng: Là c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a tr逢運ng h丑c, n挨i ng逢運i h丑c th逢運ng xuyên đ院n 
h丑c theo t瑛ng l噂p đ吋 nghe giáo viên gi違ng bài. 

- Phòng ch泳c n<ng: là phòng ph映c v映 cho các nhu c亥u h丑c t壱p c栄a ng逢運i h丑c. 

- Lo衣i phòng: 

Phòng hがc kiên cぐ: là các phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ch医t li羽u b隠n v英ng. Phòng h丑c kiên c嘘 
bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà xây nhi隠u t亥ng, nhà l逸p ghép k院t c医u bê tông nhi隠u t亥ng, nhà m瓜t 
t亥ng mái bê tông, niên h衣n s穎 d映ng trên 20 n<m. 

Phòng hがc bán kiên cぐ: g欝m các phòng h丑c có ch医t l逢嬰ng xây d詠ng và th運i h衣n s穎 d映ng th医p so 
v噂i nhà kiên c嘘, niên h衣n s穎 d映ng t瑛 10 đ院n 20 n<m. Phòng h丑c bán kiên c嘘 bao g欝m các phòng 
h丑c 荏 nhà có t逢運ng xây hay ghép g厩, mái ngói ho員c mái tôn. 

Phòng hがc tＴm: là các phòng h丑c không thu瓜c các nhóm trên. G欝m các phòng h丑c 荏 các nhà có 
k院t c医u v壱t li羽u đ挨n gi違n nh逢 nhà có vách lá d瑛a, lá tranh, đ医t... mái nhà b茨ng lá d瑛a, tre, 
n泳a...các lo衣i l隠u lán, tr衣i và nh英ng n挨i t壱n d映ng có tính ch医t t衣m th運i. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Lo衣i phòng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c cao đ鰯ng. 

5403. S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, gi違ng viên, nhân viên c栄a các tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m; s嘘 gi違ng 
viên chuyên ngành s逢 ph衣m c栄a các tr逢運ng có ngành đào t衣o giáo viên 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Cán b瓜 qu違n lý: bao g欝m hi羽u tr逢荏ng và phó hi羽u tr逢荏ng t衣i các tr逢運ng cao đ鰯ng có ngành đào 
t衣o gi違ng viên; 



- Gi違ng viên cao đ鰯ng (t鰻ng s嘘 tính c違 h嬰p đ欝ng t瑛 3 n<m tr荏 lên): là gi違ng viên d衣y t衣i các 
tr逢運ng cao đ鰯ng có ngành đào t衣o giáo viên và gi違ng viên chuyên ngành s逢 ph衣m d衣y t衣i các 
tr逢運ng cao đ鰯ng có ngành đào t衣o giáo viên; 

- Nhân viên: là ng逢運i đang làm vi羽c t衣i các tr逢運ng cao đ鰯ng có ngành đào t衣o giáo viên 荏 các v鵜 
trí công vi羽c nh逢 (nhân viên th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân viên y t院, nhân viên khác). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Trình đ瓜 đào t衣o, chu育n ngh隠 nghi羽p; 

- Nhóm tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, C映c Nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c, c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c cao đ鰯ng. 

5404. S嘘 sinh viên cao đ鰯ng s逢 ph衣m, s嘘 sinh viên ngành đào t衣o giáo viên 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Sinh viên cao đ鰯ng: là ng逢運i đang theo h丑c ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 cao đ鰯ng t衣i các 
tr逢運ng cao đ鰯ng, tr逢運ng đ衣i h丑c, h丑c vi羽n. 

- Sinh viên dân t瓜c: Là sinh viên thu瓜c các dân t瓜c không ph違i là dân t瓜c Kinh. 

- Sinh viên tuy吋n m噂i: Là sinh viên m噂i đ逢嬰c tuy吋n vào h丑c n<m th泳 nh医t vào k┻ khai gi違ng. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 



- T雨nh, thành ph嘘; 

- C挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c: 

- Khuy院t t壱t; 

- Tuy吋n m噂i quy mô/t嘘t nghi羽p; 

- A瓜 tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c cao đ鰯ng. 

6. GIÁO D影C A萎I H窺C 

6001. S嘘 c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- C挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c: là c挨 s荏 đào t衣o trình đ瓜 đ衣i h丑c, sau đ衣i h丑c 

- C挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c bao g欝m: 

+ Tr逢運ng đ衣i h丑c, h丑c vi羽n; 

+ A衣i h丑c vùng, đ衣i h丑c qu嘘c gia (sau đây g丑i chung là đ衣i h丑c); 

+ Vi羽n nghiên c泳u khoa h丑c đ逢嬰c phép đào t衣o trình đ瓜 ti院n s┄. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh/thành ph嘘; 



- C挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p; 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 

6002. S嘘 phòng h丑c và phòng ch泳c n<ng 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Phòng h丑c/gi違ng đ逢運ng: Là c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a tr逢運ng h丑c, n挨i ng逢運i h丑c th逢運ng xuyên đ院n 
h丑c theo t瑛ng l噂p đ吋 nghe giáo viên gi違ng bài. 

- Phòng ch泳c n<ng: là phòng ph映c v映 cho các nhu c亥u h丑c t壱p c栄a ng逢運i h丑c. 

- Lo衣i phòng: 

Phòng hがc kiên cぐ: là các phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ch医t li羽u b隠n v英ng. Phòng h丑c kiên c嘘 
bao g欝m các phòng h丑c 荏 nhà xây nhi隠u t亥ng, nhà l逸p ghép k院t c医u bê tông nhi隠u t亥ng, nhà m瓜t 
t亥ng mái bê tông, niên h衣n s穎 d映ng trên 20 n<m. 

Phòng hがc bán kiên cぐ: g欝m các phòng h丑c có ch医t l逢嬰ng xây d詠ng và th運i h衣n s穎 d映ng th医p so 
v噂i nhà kiên c嘘, niên h衣n s穎 d映ng t瑛 10 đ院n 20 n<m. Phòng h丑c bán kiên c嘘 bao g欝m các phòng 
h丑c 荏 nhà có t逢運ng xây hay ghép g厩, mái ngói ho員c mái tôn. 

Phòng hがc tＴm: là các phòng h丑c không thu瓜c các nhóm trên. G欝m các phòng h丑c 荏 các nhà có 
k院t c医u v壱t li羽u đ挨n gi違n nh逢 nhà có vách lá d瑛a, lá tranh, đ医t... mái nhà b茨ng lá d瑛a, tre, 
n泳a...các lo衣i l隠u lán, tr衣i và nh英ng n挨i t壱n d映ng có tính ch医t t衣m th運i. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- Lo衣i phòng. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 



d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c đ衣i h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 

6003. S嘘 cán b瓜 qu違n lỦ, gi違ng viên, nhân viên 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Cán b瓜 qu違n lỦ: bao g欝m giám đ嘘c, phó giám đ嘘c các đ衣i h丑c vùng, hi羽u tr逢荏ng và phó hi羽u 
tr逢荏ng t衣i các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c; 

- Gi違ng viên đ衣i h丑c (t鰻ng s嘘 tính c違 h嬰p đ欝ng t瑛 3 n<m tr荏 lên): là gi違ng viên d衣y t衣i các c挨 s荏 
giáo d映c đ衣i h丑c; 

- Nhân viên: là ng逢運i đang làm vi羽c t衣i các tr逢運ng đ衣i h丑c 荏 các v鵜 trí công vi羽c nh逢 (nhân viên 
th逢 vi羽n, nhân viên thi院t b鵜, nhân viên y t院; nhân viên khác). 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘: 

- Gi噂i tính: 

- Dân t瓜c: 

- Trình đ瓜 đào t衣o chu育n ngh隠 nghi羽p: 

- Nhóm tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, C映c Nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ giáo d映c, c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 



6004. S嘘 sinh viên đ衣i h丑c 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Sinh viên đ衣i h丑c: là ng逢運i theo h丑c ch逢挨ng trình đào t衣o trình đ瓜 đ衣i h丑c t衣i các c挨 s荏 giáo 
d映c đ衣i h丑c. 

- Sinh viên dân t瓜c: Là sinh viên thu瓜c các dân t瓜c không ph違i là dân t瓜c Kinh. 

- Sinh viên tuy吋n m噂i: Là sinh viên m噂i đ逢嬰c tuy吋n vào h丑c n<m th泳 nh医t vào k┻ khai gi違ng. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh, thành ph嘘; 

- C挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p; 

- Nhóm ngành; 

- Gi噂i tính; 

- Dân t瓜c; 

- Khuy院t t壱t; 

- Tuy吋n m噂i/ qui mô/ t嘘t nghi羽p; 

- A瓜 tu鰻i. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

đ. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 

6005. S嘘 h丑c viên cao h丑c 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 



- H丑c viên cao h丑c: là nh英ng ng逢運i đang theo h丑c ch逢挨ng trình đào t衣o trình đ瓜 th衣c s┄. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh/thành ph嘘; 

- C挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p; 

- Nhóm ngành; 

- Dân t瓜c; 

- Gi噂i tính; 

- Tuy吋n m噂i/qui mô/ t嘘t nghi羽p. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 

6006. S嘘 nghiên c泳u sinh 

a. Khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Nghiên c泳u sinh: là nh英ng ng逢運i đang theo h丑c ch逢挨ng trình đào t衣o trình đ瓜 ti院n s┄. 

b. Phân tご chて yｘu 

- Lo衣i hình; 

- T雨nh/thành ph嘘; 

- C挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p; 

- Nhóm ngành; 

- Dân t瓜c: 



- Gi噂i tính; 

- Tuy吋n m噂i/qui mô/ t嘘t nghi羽p. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 Giáo d映c A衣i h丑c, c挨 quan qu違n lý nhà n逢噂c v隠 giáo d映c 荏 các c医p và c挨 
s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 

7. TÀI CHÍNH  

7001. Chi NSNN cho giáo d映c và đào t衣o 

a. Các khái niうm, ph⇔¬ng pháp tính 

- Chi ngân sách nhà n逢噂c cho giáo d映c: là toàn b瓜 các kho違n chi đ亥u t逢 và chi th逢運ng xuyên cho 
các ho衣t đ瓜ng giáo d映c và đào t衣o t瑛 các ngu欝n thu瓜c ngân sách nhà n逢噂c. 

b. Phân tご chて yｘu 

- C医p h丑c; 

- Phân lo衣i chi; 

- Nhóm chi. 

c. K┻ công bぐ: N<m. 

d. Nguげn sぐ liうu: Ch院 đ瓜 báo cáo th嘘ng kê ngành giáo d映c. 

e. A¬n vお chおu trách nhiうm thu thｆp, tごng hぢp 

- A挨n v鵜 ch栄 trì: V<n phòng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p: V映 K院 ho衣ch - Tài chính. 


