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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960; 
Để thực hiện nghị quyết số 14-NQ/TƯ ngày 11-01-1979 của Bộ chính trị trung ương Đảng về cải cách giáo 
dục; 
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: - Trường phổ thông là đơn vị cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 
Trường phổ thông có nhiệm vụ giáo dục thế hệ thanh niên, thiếu niên trở thành những người lao động mới, làm 
chủ tập thể và phát triển toàn diện, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Trong quá trình giáo dục học sinh, trường phổ thông phải thực hiện tốt nguyên lý giáo dục của Đảng và Nhà 
nước “học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”. 
Điều 2: - Trường phổ thông là đơn vị sự nghiệp, có ngân sách riêng, có bộ máy quản lý hành chính và chuyên 
môn hoàn chỉnh. 
Mỗi trường phổ thông do một hiệu trưởng và một số phó hiệu trưởng phụ trách. Hiệu trưởng là người phụ trách 
cao nhất của trường, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước nhân dân, và trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt 
động giáo dục của nhà trường. Các phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm về phần công tác được phân công, đồng 
thời liên đới chịu trách nhiệm chung về các mặt công tác của trường. 
Điều 3: - Nhiệm vụ cụ thể của trường phổ thông là: 

1. Căn cứ vào phương hướng phát triển giáo dục của Nhà nước, vào tình hình thực tế của địa phương và của 
đơn vị, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn của trường 

2. Trên cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy tinh thần làm chủ tập thể của toàn thể cán 
bộ, giáo viên và học sinh, bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục theo 
những quy định của Bộ Giáo dục, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh theo 
mục tiêu đã quy định cho từng cấp học. 
3. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân địa phương và phối hợp với các cơ quan hữu quan, chăm lo việc giáo 
dục chính trị và tư tưởng cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, tổ chức tốt việc thực hiện mọi chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực góp phần vào việc phát triển kinh tế và văn hóa của địa phương 
theo chức năng của nhà trường. 
4. Quản lý về các mặt tổ chức, cán bộ, biên chế, kinh phí và tài sản của nhà trường theo chính sách và chế độ 
chung của Nhà nước; thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; cùng với chính 
quyền địa phương chăm lo điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể cán bộ, giáo viên. 

Điều 4: - Số lượng biên chế của trường phổ thông được quy định thống nhất như sau: 
1. Mỗi trường phổ thông có một hiệu trưởng và một số phó hiệu trưởng phụ trách: 

- Trường từ 27 lớp trở xuống thì có hai phó hiệu trưởng; 
- Trường từ 28 lớp trở lên thì có ba phó hiệu trưởng 

2. Số giáo viên làm công tác bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (trường phổ thông trung học) và 
tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (trường phổ thông cơ sở) được quy đinh như sau: 



- Trường từ 18 lớp trở xuống được bố trí tính theo biên chế bằng ½ giáo viên; 

- Trường từ 27 lớp trở xuống được bố trí tính theo biên chế bằng ¾ giáo viên; 
- Trường từ 28 lớp trở lên được bố trí một giáo viên. 

Đối với trường có học sinh nội trú, nếu xét cần phải tăng hơn số quy định nói trên, thì số cán bộ tăng thêm đó 
thuộc biên chế của tỉnh, thành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

3. Số giáo viên làm công tác giảng dạy (kể cả công tác chủ nhiệm lớp) được quy định như sau: 
- Trường phổ thông cơ sở: một lớp cấp I được bố trí tính theo biên chế bằng 1,15 giáo viên, và một lớp cấp II 
được bố trí tính theo biên chế bằng 1,7 giáo viên hoặc bằng 1,85 giáo viên, kể cả giáo viên ngoại ngữ; 
- Trường phổ thông trung học: một lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 2,1 giáo viên, kể cả giáo viên ngoại 
ngữ; 
4. Số cán bộ, nhân viên làm công tác phục vụ giảng dạy được quy định như sau: 

a) Công tác thư viện: 
- Trường từ 18 lớp trở xuống được bố trí một người; 

- Trường từ 27 lớp trở xuống được bố trí hai người; 
- Trường từ 28 lớp trở lên được bố trí ba người; 

b) Công tác thí nghiệm: 
- Trường phổ thông cơ sở được bố trí một người; 

- Trường phổ thông trung học từ 18 lớp trở xuống được bố trí một người, và từ 19 lớp trở lên được bố trí hai 
người. 

c) Công tác văn phòng (văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và phục vụ): 
- Trường từ 18 lớp trở xuống được bố trí ba người; 

- Trường từ 27 lớp trở xuống được bố trí năm người; 
- Trường từ 28 lớp trở lên được bố trí bảy người; 

Riêng các trường ở thành phố và thị xã được bố trí thêm một người nữa để làm công tác bảo vệ (như vậy công 
tác bảo vệ ở các trường nói trên là hai người) 

d) Số lượng cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ, quản lý ở các trường phổ thông trung học vừa học, vừa làm (kể cả các 
trường phổ thông trung học có sản xuất) nhiều hay ít là tùy thuộc vào quy mô của trường và khối lượng công 
việc cụ thể; việt xét duyệt biên chế này do Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố quyết định trên nguyên tắc tiết 
kiệm lao động. 
e) Số nhân viên nhà ăn, nhà trẻ, bảo vệ sức khỏe và phục vụ đời sống của cán bộ, giáo viên và học sinh nội trú 
được áp dụng theo quy định chung của Nhà nước. 
Điều 5: - Số người thay thế cho giáo viên nữ nghỉ để sinh đẻ hay chăm nom con ốm được quy định như sau: 

- Đối với cấp I trường phổ thông cơ sở, kế hoạch biên chế hàng năm được phép tính thêm 8% số người để thay 
thế, so với tổng số giáo viên nữ của địa phương hiện có trong biên chế Nhà nước; 

- Đối với cấp II trường phổ thông cơ sở và trường phổ thông trung học, khi giáo viên nữ nghỉ để sinh đẻ hoặc 
chăm nom con ốm, thì sắp xếp giáo viên khác dạy thay và trả thù lao theo chế độ dạy thêm giờ. 

Điều 6: - Để nhanh chóng đưa các hoạt động của trường phổ thông vào nề nếp theo phương hướng cải cách 
giáo dục, Hội đồng Chính phủ quyết định: 

1. Bộ Giáo dục, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cùng các ngành có liên quan khác nghiên cứu và xây dựng kế 
hoạch, biện pháp, tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ và giáo viên, để các trường phổ thông có 
thể thực hiện tốt những tiêu chuẩn biên chế đã được quy định. 
2. Bộ Giáo dục, Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm quy định chế độ công tác và chế độ trách nhiệm của 
giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường, nhằm nâng cao hiệu suất công tác và chất lượng giảng dạy ở các 
trường. 



3. Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Lao động cần ban hành những văn bản cần thiết để bổ sung và sửa đổi chế độ 
thù lao về dạy thêm giờ cho thích hợp với tình hình thực tế. 
4. Bộ Giáo dục, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định mức bình quân học sinh 
trên lớp, mức chỉ tiêu trong nhà trường và chế độ quản lý tài chính phù hợp với từng địa phương và từng loại 
trường. 

Điều 7: - Quyết định nay được thi hành kể từ ngày ban hành, những quy định trái với quyết định này đều bãi 
bỏ. 

Điều 8: - Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thủ trưởng các ngành liên quan ở 
trung ương và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết 
định này. 
  

  TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 
 
 
 

Lê Thanh Nghị 

  


