
 1
 

 

 

 

Tài Liệu 

Nghiên cứu giáo dục 

 

 

 

 

 

 



 2
 

Mục Lục 

phần thứ nhất. mở đầu ...................................................................................... 4 
1. Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 4 
2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................... 4 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................... 5 
4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 5 
5. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 5 
phần ii. nội dung ............................................................................................... 6 
Chương I : Cơ sở lý luận. ................................................................................. 6 
1.1- Giáo dục trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân. ........... 6 
Điều 3 - Điều lệ trường trung học (11-7-2000): ............................................ 13 
2.1- Công tác pháp luật, pháp chế. Nội dung công tác pháp luật, pháp chế 
trong quản lý giáo dục và nhà trường trung học phổ thông. .......................... 14 
a. Công tác pháp luật. ..................................................................................... 14 
b. Công tác pháp chế. ..................................................................................... 15 
c. Mối quan hệ giữa pháp luật và pháp chế. ................................................... 15 
d. Hệ thống hoá văn bản pháp luật, pháp qui. ................................................ 16 
3. Văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành để thi hành văn 
bản qui phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và văn 
bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Văn bản do Uỷ ban nhân dân ban hành 
còn để thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. ...................... 18 
a. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. ........................................................... 18 
b. Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân. .................................................. 18 
1. Thành lập cơ sở giáo dục trái phép. ........................................................... 22 
3. Điều lệ trường trung học được Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành 
kèm theo quyết định số 23/2000/QĐ ngày 11-7-2000. .................................. 24 
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã có Quyết định số 
04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1-3-2000 về việc Ban hành qui chế thực hiện 
dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Bản Qui chế này nêu rõ mục đích, 
nguyên tắc việc thực hiện dân chủ trong nhà trường. Chương II của Qui chế 
qui định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ, 
công chức, nêu rõ những việc người học được biết và tham gia ý kiến, trách 
nhiệm của các đơn vị, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường . .................... 26 
Chương III của Qui chế qui định quan hệ giải quyết công việc giữa nhà 
trường với các cơ quan quản lý cấp trên, với chính quyền địa phương. ........ 27 
chương ii : khảo sát , đánh giá thực trạng nắm bắt hành lang pháp lý và việc 
quản lý bằng pháp luật của CBQL  trường THPT. ........................................ 28 
2.2.   Thực trạng của việc quản lý bằng pháp luật của CBQL các trường 
THPT. ............................................................................................................. 29 
SốTT ............................................................................................................... 30 
Phần 1. Đường lối - Chính sách. .................................................................... 30 



 3
 

Phương pháp luận duy vật BC, tiếp cận hệ thống. ......................................... 30 
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . ..................................... 30 

Chương III. Các biện pháp tăng cường công tác  quản lý bằng pháp luật của 
Hiệu trưởng trường THPT.............................................................................. 38 
1. Phương hướng chỉ đạo. .............................................................................. 38 
2. Một số biện pháp cơ bản để tăng cường công tác quản lý bằng pháp luật. 39 
Phần III. Kết luận và khuyến nghị. ................................................................ 45 
I. Kết luận ....................................................................................................... 45 
II. Khuyến nghị : ............................................................................................ 46 
Phần  phụ  lục. ................................................................................................ 47 
II. Các văn bản qui  phạm pháp luật hiện hành về giáo dục trung học phổ 
thông. .............................................................................................................. 50 
B. quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức. ................................................ 54 
Kết luận và kiến nghị ..................................................................................... 65 
1. Kết luận. ..................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 



 4
 

 
 
 
 
 
 
phần thứ nhất. mở đầu 
1. Lý do chọn đề tài 

Sau khi Luật giáo dục được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua 

ngày 2 tháng 12 năm 1998, vấn đề đặt ra là phải có kế hoạch hành động 

nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật giáo dục trong toàn ngành 

và xã hội. Đồng thời phải xây dựng một hệ thống các văn bản pháp qui, 

hoàn thiện pháp luật về giáo dục cả về số lượng và chất lượng, tạo ra một 

hành lang pháp lý, đưa pháp luật vào cuộc sống. Có thể nói đây là một 

công tác trọng tâm của những năm trước mắt, là nhiệm vụ chiến lược 

quan trọng hàng đầu của ngành giáo dục trong hàng chục năm tới. 

Vì lí lẽ đó, việc quán triệt tinh thần và nội dung của Luật giáo dục cho 

đội ngũ cán bộ quản lý  là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Các 

chuyên đề bài giảng ở Trường cán bộ quản lý giáo dục nói chung và ở 

Khoa cơ sở (khoa II) nói riêng đều phải đi sát với những qui định của đạo 

luật này. Việc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung của luật để phục vụ cho việc 

giảng dạy, học tập cần phải được tiến hành hơn nữa. 

Đề tài này nghiên cứu, tìm hiểu về Luật giáo dục là một sự cần thiết 

để giải quyết những vấn đề trên, góp phần nhỏ bé để Luật giáo dục đi vào 

cuộc sống thực tế. 

2. Mục đích nghiên cứu  
Mục đích cuả đề tài này là nghiên cứu nội dung  của Luật giáo dục và 

các văn bản pháp quy về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng  giảng dạy 

và học tập, từ việc soạn bài giảng (cả về lý thuyết và bài tập), đến việc lên 
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lớp, thảo luận và ôn tập. Thông qua việc nghiên cứu Luật giáo dục mà so 

sánh, đối chiếu các chuyên đề, nội dung  bài giảng,  nội dung bài giảng 

tìm ra  những chỗ thừa thiếu, mâu thuẫn, lỗi thời....để bổ sung sửa đổi các 

bài giảng này cho hoàn thiện hơn, có độ sâu hơn. Từ đó, đề tài sẽ góp 

phần thúc đẩy việc nghiên cứu, giảng dạy Luật giáo dục. Đó là sự cần 

thiết, một công việc có ý nghĩa và mong muốn đóng góp trong việc đổi 

mới nội dung và phương pháp giáo dục tại Trường. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu  
Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu một cách khái quát về sự cần thiết, 

tầm quan trọng của Luật giáo dục, những nội dung cơ bản của Luật giáo 

dục, mối liên hệ giữa Luật giáo dục với các ngành luật khác. 

Đề tài cũng nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung chính, cơ bản, 

những vấn đề có mối liên hệ trực tiếp đến nội dung  các chuyên đề giảng 

dạy trong khoa. Từ khi có Luật giáo dục các nội dung giảng dạy đã được 

sắp xếp, bổ sung như thế nào để phù hợp với qui định của Luật. 

4. Phương pháp nghiên cứu  
Đề tài sẽ được nghiên cứu bằng các phương pháp sau đây: 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận 

- Phương pháp đối chiếu, so sánh 

- Phương pháp thống kê, tổng kết rút kinh nghiệm 

5. Phạm vi nghiên cứu  
Đề tài tìm hiểu, nghiên cứu những nội dung chính, cơ bản nhất của 

Luật giáo dục  và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, mối liên hệ của 

các nội dung chuyên đề giảng dạy của Khoa cơ sở, bao gồm: 

- Luật giáo dục và hệ thống văn bản pháp qui về giáo dục. 

- Hệ thống giáo dục quốc dân 

- Quản lý Nhà nước về giáo dục  
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phần ii. nội dung 
 

Chương I : Cơ sở lý luận. 
1.1- Giáo dục trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

1.1.1- Sơ lược về sự phát triển giáo dục trung học và hệ thống văn 
bản pháp luật, pháp qui về giáo dục trung học ở nước ta từ cách mạng 
tháng tám đến nay 

a. Trước cách mạng tháng tám, giáo dục trung học ở nước ta rất ít phát 
triển. Chính quyền thực dân Pháp vừa thi hành chính sách chia để trị, vừa thi 
hành chính sách ngu dân. Chúng phát triển giáo dục chỉ nhằm mục đích đào 
tạo ra một số ít người thừa hành như thư ký, viên chức, đốc công, cai lý. Giáo 
dục trung học ở Việt Nam phát triển  rất chậm chạp, quy mô rất nhỏ bé. ở  
một số rất ít thành phố và tỉnh lỵ lớn có các trường cao đẳng tiểu học (tương 
đương trung học cơ sở hiện nay) được mở ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Từ  sau 
những năm 30 có thêm các trường tư, số học sinh có tăng thêm, nhưng chỉ 
chiếm 2,11% so với dân số trong đó học sinh cao đẳng tiểu học và trung học 
chỉ chiếm 0,01%. 

 
 

Bậc học 
Trường công Trường tư 

Số trường Số học sinh Số trường Số học sinh 

Trung học 3 652   

Cao đẳng Tiểu học 16 5521 9 1203 

Tiểu học 503 58629 234 29573 

Sơ học 8775 486362 906 48675 

  
Bảng 1. Tình hình giáo dục trung học năm học 1941 - 1942 
              (Theo niên giám thống kê Đông Dương) 
b. Giai đoạn từ tháng tám 1945 đến năm 1954. 

Năm học 1945-1946 là năm học đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, 
được bắt đầu 15 ngày sau khi bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh công bố tại Ba Đình - Hà Nội. Lúc đó, Nhà nước ta đã ban hành kịp 
thời một số văn bản có giá trị pháp lý cao làm cơ sở để tổ chức, chỉ đạo và 
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quản lý hệ thống giáo dục quốc dân vừa thoát ra khỏi xã hội phong kiến nô 
lệ. Đó là : 

- Sắc lệnh số 146/SL ngày 10-6-1946 của Chủ tịch nước đặt ra những 
nguyên tắc cơ bản của nền giáo dục mới. 

- Sắc lệnh số 147/SL ngày 10-8-1946 của Chủ tịch nước về tổ chức bậc 
học cơ bản. 

Nội dung của những văn bản trên đây có tính chất đường lối, mang ý 
nghĩa chiến lược của hệ thống giáo dục  quốc dân trong giai đoạn mới, có giá 
trị như những đạo luật về giáo dục . 

Ngay từ năm 1945, những trường trung học cũ được khôi phục, nhiều 
trường mới được thành lập. Nội dung giáo dục mới, dạy hoàn toàn bằng tiếng 
Việt Nam. Cho đến cuối năm học 1945-1946, cả nước có 29 trường trung học 
hoạt động. Các trường cao đẳng tiểu học trước đó nay gọi là trường trung học 
phổ thông, các trường trung học được gọi là trường trung học chuyên khoa. 
Giáo viên và học sinh các trường trung học, bên cạnh nhiệm vụ học tập còn 
tích cực tham gia những hoạt động chính trị và xã hội, góp phần bảo vệ và 
xây dựng đất nước trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tháng 12/1946, cuộc kháng chiến toàn quôca bùng nổ. Cả nước ta bước 
vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ. Hội nghị Trung ương Đảng lần 
thứ tư (tháng 4/1947) và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng mở rộng 
(tháng 1/1948) đã đưa ra quyết tâm phát triển giáo dục để phục vụ kháng 
chiến, kiến quốc, thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhiều trường trung học 
được thành lập và phát triển : Trường trung học kháng chiến Việt Bắc, trường 
chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng, trường trung học Nguyễn Thượng Hiền, 
trường trung học Nguyễn Chí Diển, trường trung học Lê Khiết, trường trung 
học phổ thông Hùng Vương, trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học... 
ở những nơi chưa có chiến sự, như Liên khu IV, số học sinh trung học trong 
tháng 6/1948 lên tới 4870 người, gấp 7 lần so với số học sinh trung học tại đó 
trong tháng 1/1946. 

Năm 1950, Nhà nước thực hiện cải cách giáo dục lần thứ nhất. Bộ Giáo 
dục có Thông tư số 56/TT/P3 ngày 31-7-1950 quyết định áp dụng chương 
trình mới từ năm học 1950-1951. Trong cuộc cải cách giáo dục này, cơ cấu 
nhà trường được xây dựng phù hợp với hoàn cảnh kháng chiến, nên tổ chức 
trường phổ thông học trong 9 năm, bao gồm ba cấp học : Cấp I (4 năm), cấp 
II (3 năm), cấp III (   năm). Giáo dục trung học từ đây được thực hiện ở hai 
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cấp : II và III. Nội dung giáo dục  ở cấp II và III được xây dựng theo phương 
hướng coi trọng giáo dục tư tưởng chính trị, tinh giản, thiết thực. 

Cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất đã khẳng định nền giáo dục Việt 
Nam là một nền giáo dục của dân, do dân và vì dân, được xây dựng trên 
nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng, nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ 
thành những người "công dân lao động tương lai". 

Trong 9 năm kháng chiến, giáo dục trung học vẫn được phát triển mạnh 
mẽ, đào tạo cán bộ cho kháng chiến và kiến quốc, tạo cơ sở để tiếp tục phát 
triển giáo dục trung học trong thời kỳ mới. 

 
 

Cấp học 
Số học sinh 

1945 1950 1952 1954 

Cấp II 4849       21.849 52.369 63.209 

Cấp III             735         2.089          3.423 

Bảng 2. Giáo dục trung học trong thời kỳ kháng chiến (1946-1954) 

c. Giáo dục trung học trong thời kỳ 1954-1975. 

Hiệp định Giơnevơ 1954 đã mở ra cho đất nước một thời kỳ cách mạng 
mới. Tháng 3/1955, Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng khoá II đã có 
Nghị quyết đề ra nhiệm vụ phát triển giáo dục, chấn chỉnh và củng cố hệ 
thống giáo dục phổ thông, thống nhất hai hệ thống giáo dục của vùng tự do 
cũ và vùng mới giải phóng. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, tháng 3 năm 1956 Đại hội giáo dục 
phổ thông toàn quôca đã họp, thảo luận và thông qua đề án về cuộc cải cách 
giáo dục lần thứ hai. Nội dung giáo dục có tính chất toàn diện gồm bốn mặt : 
Đức, Trí, Thể, Mỹ. Phương châm giáo dục là liên hệ lý luận với thực tiễn, 
gắn nhà trường với đời sống xã hội. 

Nhà nước ban hành Nghị định số 1027/TTg  ngày 27-8-1956 về "Chính 
sách giáo dục phổ thông của nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà". Hệ thống 
giáo dục phổ thông từ năm học 1956-1957 gồm ba cấp học : Cấp I (4 năm), 
cấp II (3 năm) và cấp III (3 năm). 

Trong thời kỳ này, giáo dục trung học ở miền Bắc đã phát triển mạnh 
mẽ cả về số lượng và chất lượng. Qui mô phát triển giáo dục rất lớn, tốc độ 
nhanh. Số lượng học sinh  tốt nghiệp cấp II và cấp III đủ để cung cấp cho nhu 
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cầu đào tạo cán bộ cho đất nước. Nội dung dạy học và giáo dục không ngừng 
được cải tiến. việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được coi trọng. Một 
số mô hình giáo dục trung học mới đã xuất hiện như trường phổ thông cấp III 
Bắc Lý, trường phổ thông lao động xã hội chủ nghĩa Hoà Bình giáo dục học 
sinh vừa học vừa lao động, xuất hiện các trường phổ thông cấp III công 
nghiệp ... Những mô hình này là cơ sở cho việc thay đổi nội dung giáo dục ở 
các trường trung học trong những năm sau này. 

Trong điều kiện gian khổ, khó khăn muôn phần trong chiến tranh, toàn 
ngành đã nghiêm chỉnh thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch : "Dù khó khăn 
đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt". 

d. Giáo dục trung học từ 1975 đến nay. 

Năm 1975, miền Nam được giải phóng, nhiệm vụ đặt ra là thống nhất 
giáo dục hai miền, tiếp tục phát triển giáo dục để phục vụ đất nước. 

Giáo dục trung học tiếp tục phát triển với qui mô lớn, tốc độ nhanh. 

 

 Số học sinh trung học vào năm học 

1980-1981 1990-1991 2000-2001 

Trung học cơ sở 3180 2559 5918 

Trung học phổ thông 704 531 2199 

Bảng 3. Số học sinh trung học qua các năm học. 

             (đơn vị : nghìn người). 

Tháng 1/1979, Nhà nước triển khai cải cách giáo dục  lần thứ ba theo 
Nghị quyết số 14/nghị quyết/Trung ươnW (tháng 12/1978) của Đảng. các văn 
bản để triển khai cải cách giáo dục có : Quyết định 243/Chính phủ ngày 28-6-
1979 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế các trường học 
phổ thông; Quyết định 126/Chính phủ ngày 19-3-1981 của Hội đồng Chính 
phủ về công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông và sử dụng hợp lý 
học sinh các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường 
.      Năm 1993, Chính phủ ban hành Nghị quyết 90/Chính phủ về cơ cấu hệ 
thống giáo dục quốc dân tạo nên một hành lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt 
động quản lý giáo dục trong giai đoạn mới. 

Ngày 2 tháng 12 năm 1998, Nhà nước ban hành Luật giáo dục. Đây là 
một văn bản pháp luật về giáo dục thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao, khắc 
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phục tình trạng tản mạn, thiếu đồng bộ của các văn bản pháp quy hiện có. 
Đạo luật này thể chế hoá đường lối chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà 
nước về giáo dục, quy định hệ thống giáo dục quôca dân, qui định mục tiêu, 
nguyên lý, nội dung, phương pháp giáo dục ... góp phần đáp ứng những đòi 
hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 
43/2000/NĐ-Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật giáo dục. Ngày 30-6-1999, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã có 
chỉ thị số 29/1999/CT BGD-ĐT về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc 
quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo 
dục quốc dân nhằm lập lại kỷ cương trong lĩnh vực này. 

Ngày 11-7-2000 Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung 
học kèm theo quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT. Ngày 9-12-2000, Quốc 
hội đã ra Nghị quyết số 40/2000/QH-10 về đổi mới chương trình giáo dục 
phổ thông. 

Vào những năm cuối của thập kỷ 80, do ảnh hưởng nhiều mặt của hai 
cuộc chiến tranh phía Bắc và tây Nam, những khó khăn của một nền kinh tế 
còn thấp kém đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của giáo dục 
trung học, số học sinh trung học giảm xuống nhanh. Vào đầu những năm 90, 
khi sự nghiệp đổi mới toàn diện bắt đầu phát huy tác dụng tích cực thì hiện 
tượng đó được chấm dứt. 

Trong hơn 50 năm phát triển, giáo dục trung học đã đem lại những thành 
quả to lớn, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh giáo dục trung học trong thời gian 
tới. Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục - đào tạo do Nhà nước 
và Ngành ban hành nói chung có nội dung chính xác, phạm vi điều chỉnh rõ 
ràng, tạo ra hành lang pháp lý, là một trong những nguyên nhân rất cơ bản 
giúp cho giáo dục ổn định và phát triển . 

1.1.2- Vị trí, tầm quan trọng của giáo dục trung học phổ thông. 

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, trung học phổ thông là bậc học 
tương đối độc lập và hoàn chỉnh. Đây là bậc học được thực hiện trong ba năm 
học, từ lớp mười tới lớp mười hai. Điều kiện để học sinh được vào học lớp 
mười là có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có tuổi là mười lăm tuổi. 

Trường trung học phổ thông là cơ sở giáo dục của bậc trung học, là bậc 
học nối tiếp của trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn 
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chỉnh học vấn phổ thông. Điều lệ trường trung học (ngày 11-7-2000) qui 
định: Trường trung học có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng. 

Giáo dục trung học phổ thông góp phần quan trọng trong việc nâng cao 
dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho mọi người. Bậc học 
này trực tiếp cung cấp nguồn cho giáo dục đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề, cung cấp sức người cho thị trường sức lao động. 
Giáo đục trung học góp phần quan trọng trong việc cải thiện đội ngũ người 
lao động, đặt nền móng vững chắc cho việc đào tạo nguồn nhân lực và bồi 
dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu cao của công cuộc công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước. Vì thế dạy học và giáo dục ở bậc trung học phổ thông 
không những là sự thể hiện kết quả của cả quá trình giáo dục phổ thông cả về 
tri thức và đạo đức, mà nó còn đặt nền móng cho toàn bộ sự hình thành nhân 
cách con người lao động, người công dân tương lai của đất nước. 

Vì vậy giáo dục trung học phổ thông phải giáo dục  cho học sinh  đạt 
trình độ văn hoá tương dfdối hoàn chỉnh, có năng lực làm các công việc lao 
động phổ thông, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia sản xuất, 
tham gia công tác xã hội hoặc tiếp tục học lên bằng nhiều con đường khác 
nhau. Việc giáo dục ở trung học phổ thông có một vai trò rất quan trọng. 

1.1.3- Mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông. 

Giáo dục trung học phổ thông liên quan một cách toàn diện đến rất 
nhiều yếu tố như : mục đích giáo dục, mục tiêu hình thành nhân cách, đổi 
mới phương pháp dạy - học, đội ngũ giáo viên ... Điều 23 - Luật giáo dục ghi 
rõ : "Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển  
những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và 
những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tucj học 
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống 
lao động . 

Như vậy, giáo dục trung học phổ thông nhằm các mục tiêu sau đây : 

- Đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho sự phân luồng đào tạo ngày càng phù 
hợp với sự đòi hỏi phân công lao động xã hội hiện nay và trong tương lai, 
chuẩn bị tốt hơn cho việc tiếp tục học cao đẳng và đại học. 

- Phát triển những thế mạnh của quá trình giáo dục và đào tạo, phân hoá 
việc đào tạo, đáp ứng năng lực và nguyện vọng của học sinh và mong muốn 
của phụ huynh học sinh . 
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- Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giảm bớt sự quá tải không cần 
thiết. Nội dung chương trình phải thiết thực và hiện đại hoá nội dung giáo 
dục . 

- Ngày càng đáp ứng tốt hơn sự phân ngành đào tạo từ trung học lên cao 
đẳng và đại học. 

- Động viên học sinh tham gia học nghề và trung học chuyên nghiệp, 
phù hợp với khẩ năng và trình độ học sinh, góp phần thay đổi quan niệm quá 
chuộng bằng cấp của học sinh, phụ huynh và xã hội, khắc phục tình trạng 
"thừa thầy, thiếu thợ" hiện nay. 

1.1.4- Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục trung học phổ 
thông. 

Điều 24. Luật giáo dục (1998) : 

"Giáo dục trung học phổ thông phải củng cố, phát triển những nội dung 
đã học ở trung học cơ sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông. Ngoài nội 
dung chủ yếu nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện và 
hướng nghiệp cho họi học sinh còn có nội dung nâng cao ở một số môn học 
để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh . 

Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, 
chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, 
môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến 
thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập 
cho học sinh". 

Để thể chế hoá những qui định trên. Đề án đổi mới chương trình giáo 
dục phổ thông (2001 - 2007) đã chú ý tới những vấn đề sau đây khi xây dựng 
nội dung chương trình ở trung học phổ thông : 

- Bảo đảm cung cấp cho học sinh một trình độ học vấn phổ thông toàn 
diện. 

- Bao gồm các hoạt động học tập, các môn học và các hoạt động ngoài 
giờ lên lớp. 

- Chú trọng đảm bảo những kiến thức có hệ thống khoa học, hiện đại, 
gắn chặt hơn với cuộc sống, nhất là với các vấn đề có tính toàn cầu. 

- Tăng cường việc học hành, rèn luyện trong lớp và ngoài lớp, với cộng 
đồng xã hội. 
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- Có những môn học, giáo trình tự chọn. 

Theo đó, ở trung học phổ thông, thiết kế chương trình, biên soạn sách 
giáo khoa theo hai ban : khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn. Bắt 
đầu phân ban từ lớp 10. Nội dung chương trình và sách giáo khoa phải đảm 
bảo tính phổ thông, cơ bản, toàn diện và phân hoá. Đối với các môn có phân 
hoá (Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học đối với Ban khoa học tự nhiên và Văn, 
Sử, Địa đối với Ban khoa học xã hội - nhân văn thì sự chênh lệch giữa 
chương trình phân ban với chương trình tối thiểu không vượt quá 20%. Các 
môn còn lại của từng ban thì học sinh cả hai ban đều học theo một chương 
trình thống nhất. ở mỗi ban có thêm các giáo trình tự chọn bắt buộc nhằm đáp 
ứng một phần nhu cầu học tập phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng 
của học sinh. Có trình độ chuẩn về kiến thưc, kỹ năng đến từng đơn vị tri 
thức của từng môn học theo từng lớp học. 

1.1.5- Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học. 
Điều 3 - Điều lệ trường trung học (11-7-2000): 

"Trường trung học có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây : 

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo 
chương trình giáo dục trung học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban 
hành; 

2. Tiếp nhận học sinh, vận động học sinh bỏ học đến trường, thực hiện 
kế  phổ cập giáo dục trung học cơ sở trong phạm vi cộng đồng theo qui định 
của Nhà nước. 

3. Qquản lý giáo viên, nhân viên và học sinh . 

4. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo 
qui định của pháp luật. 

5. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng 
thực hiện các hoạt động giáo dục . 

6. Tổ chức giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã 
hội trong phạm vi cộng đồng. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp 
luật. 

1.1.6- Tổ chức và quản lý trường trung học phổ thông. 

"Trường trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ 
đạo trực tiếp". (Điều 6. Điều lệ trường trung học). 
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Cơ cấu tổ chức ở trường trung học phổ thông gồm : các tổ chức của học 
sinh lớp học và các câu lạc bộ (khoa học, nghệ thuật, thể thao ...), các tổ chức 
chuyên môn  và tổ công tác (tổ bộ môn, tổ chủ nhiệm lớp, tổ công tác hành 
chính - giáo vụ), Hội đồng sư phạm và các tổ chức khác (Hội đồng thi đua, 
Hội đồng kỷ luật ...) 

Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong trường trung học bao gồm : Chi bộ 
Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.. 

Bộ máy quản lý của trường trung học bao gồm Hiệu trưởng và các Phó 
hiệu trưởng. Hiệu trưởng thực hiện sự quản lý tập trung trên cơ sở phát huy 
rộng rãi sự tham gia dân chủ của giáo viên, nhân viên và học sinh trong 
trường. Trong quá trình quản lý, Hiệu trưởng sử dụng và phối hợp các 
phương pháp  thuyết phục và giáo dục, hành chính, kích thích vật chất và tinh 
thần ... trên cơ sở quán triệt tinh thần dân chủ hoá nhà trường, để bảo đảm 
thực hiện kế hoạch đào tạo có chất lượng và hiện quả. 
2.1- Công tác pháp luật, pháp chế. Nội dung công tác pháp luật, pháp chế trong 
quản lý giáo dục và nhà trường trung học phổ thông. 

2.1.1- Một số khái niệm công cụ. 
a. Công tác pháp luật. 

Trong lịch sử, pháp luật ra đời và phát triển  từ nhu cầu bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước. Pháp luật là khuôn mẫu, là tiêu chuẩn của hành vi và cách xử 
sự của con người do Nhà nước đặt ra và bảo đảm thực hiện. Pháp luật là hệ 
thống các qui tắc xử sự có tính bắt buộc chung. Trong các mối quan hệ xã 
hội, con người căn cứ vào những qui tắc đó mà xác định hành vi của mình, 
xem mình được làm gì, phải làm gì hoặc không được làm gì, nếu vượt quá 
giới hạn đó là vi phạm pháp luật. 

Thông qua bộ máy Nhà nước, giai cấp thống trị thể hiện ý chí của mình 
dưới những hình thức thích hợp của luật pháp. Nhà nước làm ra luật pháp và 
bảo đảm cho việc thực hiện bằng bộ máy cưỡng chế của Nhà nước. Pháp luật 
là hệ thống các qui tắc xử sự do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, 
thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố điều chỉnh về mặt 
giai cấp các quan hệ xã hội. 

Một trong những hình thức cơ bản nhất của hoạt động Nhà nước là xây 
dựng pháp luật, còn gọi là công tác pháp luật, tức là việc làm ra luật. Hoạt 
động này được tiến hành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (theo luật 
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định), nhằm mục đích là ban hành ra các đạo luật, bộ luật và các văn bản 
pháp qui. 

Quá trình xây dựng pháp luật trải qua các giai đoạn sau : 

- Đề xuất yêu cầu ban hành một đạo luật mới, hoặc sửa đổi đạo luật hiện 
hành và thông qua quyết định về soạn thảo dự án luật liên quan đến việc đề 
xuất ấy. 

- Soạn thảo dự án luật bao gồm soạn thảo văn bản, thảo luận, lấy ý kiến 
các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Sau đó trình ra Quốc hội xem xét. 

- Thảo luận và thông qua tại Quốc hội. Đây là giai đoạn quan trọng nhất 
của quá trình xây dựng pháp luật. 

- Giai đoạn cuối cùng là công bố luật. Việc công bố luật cũng phải theo 
đúng thủ tục, trình tự và nội dung đã qui định sẵn. 
b. Công tác pháp chế. 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của mình, Nhà nước 
sử dụng rất nhiều phương tiện khác nhau như : tập quán, đạo đức, pháp luật 
... trong đó phương thức quản lý cơ bản, bao trùm nhất, có hiệu quả nhất là 
quản lý đất nước bằng pháp luật, tức là việc thiết lập nền pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. 

Pháp chế là sự đòi hỏi, yêu cầu các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã 
hội và mọi công dân phải tuân thủ và thực hiện đúng đắn, nghiêm chỉnh pháp 
luật trong hoạt động của mình. 

Pháp chế bao hàm trong bản thân nó hai yêu cầu và điều kiện : 

Một là, Nhà nước phải xây dựng và ban hành một hệ thống pháp luật 
đầy đủ và phù hợp. 

Hai là, phải có cơ chế và biện pháp đảm bảo cho pháp luật được thực 
hiện nghiêm chỉnh và triệt để trong thực tế. 

Nếu thiếu một trong hai điều kiện đó thì không thể thiết lập được nền 
pháp chế trong xã hội. 

Việc xem xét thực trạng, trình độ xây dựng và ban hành pháp luật của 
nhà nước và thực trạng thực hiện pháp luật trong thực tế đời sống xã hội là 
tiêu chuẩn cơ bản đẻ đánh giá thực trạng pháp chế của Nhà nước ta hiện nay. 
c. Mối quan hệ giữa pháp luật và pháp chế. 

Pháp luật và pháp chế là hai khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau, 
nhưng không đồng nhất với nhau. Pháp luật là tiền đề, là cơ sở pháp lý của 



 16
 

pháp chế. Pháp luật dù có hoàn thiện đến đâu cũng chỉ mới là  khả năng, là 
điều kiện cần thiết làm cơ sở pháp lý cho đời sống xã hội. Pháp luật được 
thực hiện trong đời sống thực tế như thế nào phụ thuộc vào sự tuân thủ, chấp 
hành của Nhà nước, của tổ chức xã hội và của các cá nhân công dân. Nếu có 
sự tuân thủ và thực hiện đúng đắn, nghiêm chỉnh các qui định của pháp luạt 
thì xã hội mới có pháp chế và trật tự pháp luật. Pháp luạt chỉ có thể phát huy 
được hiệu lực của mình, điều chỉnh một cách có hiệu quả các quan hệ xã hội 
khi dựa trên cơ sở vững chắc của nền pháp chế, và ngược lại, pháp chế chỉ có 
thể được củng cố và tăng cường khi có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, 
đồng bộ, phù hợp và kịp thời. 

Công tác pháp chế được làm tốt sẽ có tác dụng trong việc hoàn chỉnh hệ 
thống pháp luật. Thông qua công tác pháp chế mà pháp luật được kiểm 
nghiệm trong thực tế đời sống xã hội, từ đó sẽ thấy được những thiếu sót, 
mâu thuẫn, thừa, thiếu, lỗi thời ... của pháp luật mà pháp luật được sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp hơn. 
d. Hệ thống hoá văn bản pháp luật, pháp qui. 

Hệ thống hoá văn bản qui phạm pháp luật là sự sưu tầm, tập hợp, sắp 
xếp các qui phạm pháp luật đơn lẻ, các văn bản qui phạm pháp luật riêng sẽ 
thành một hệ thống thống nhất, chặt chẽ về nội dung, hài hoà về hình thức. 

Hệ thống hoá pháp luật là một công tác có ý nghĩa rất lớn đối với việc 
hoàn chỉnh pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nếu tổ chức 
thực hiện có hiệu quả công tác này sẽ giúp chúng ta loại bỏ, sửa đổi, bổ sung 
kịp thời được các qui định, văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, lạc haụa, sơ 
hở và xác định được những vấn đề cần phải được qui định bằng pháp luật, 
khắc phục được trình trạng bất cập của hệ thống văn bản qui phạm pháp luật 
hiện hành. Các cơ quan chuyên môn sẽ xác lập được một hệ thống văn bản 
qui phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ, phát huy vai trò to lớn, tích cực của 
cả hệ thống pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, nâng cao hiệu 
lực quản lý Nhà nước, bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân. Mặt 
khác, kết quả của công tác này sẽ giúp chúng ta đánh giá được công tác xây 
dựng văn bản trong một thời kỳ daì và rút ra những bài học kinh nghiệm góp 
phần đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện 
pháp luật trong thời kỳ mới. Đặc biệt, nó đảm bảo sự thống nhất chặt chẽ 
giữa các ngành luật khác nhau và làm cho việc tìm hiểu, áp dụng pháp luật 
được dễ dàng hơn. 



 17
 

Có hai hình thức hệ thống hoá luật lệ là : tập hợp hoá và phát điển hoá. 

- Tập hợp hoá : là việc tập hợp những văn bản qui phạm pháp luật lại 
theo một trật tự nhất định (theo thời gian ban hành, theo vần chữ cái, theo 
thẩm quyền ban hành hoặc theo lĩnh vực ...). Hệ thống hoá luật lệ theo hình 
thức này không làm thay đổi nội dung văn bản, không bổ sung những qui 
định mới mà chỉ loại ra những điều khoản đã hết hiệu lực hoặc rõ ràng là mâu 
thuẫn với qui định của cấp trên. Việc tập hợp hoá nhằm  tạo sự thuận lợi cho 
việc sử dụng, tra cứu, sưu tập văn bản. Khi áp dụng văn bản, các cơ quan và 
người áp dụng phải viện dẫn cụ thể số, ký hiệu, tên văn bản, ngày tháng năm 
ban hành từng văn bản cụ thể chứ không được viện dẫn chung chung. 

 Pháp điển hoá : Là hình thức cao của hệ thống hoá văn bản qui phạm 
pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành, nhằm không 
những chỉ tập hợp những qui định đã có theo một trật tự nhất định, mà còn 
đặt ra những qui định mới cho phù hợp với yêu cầu thực tế đời sống. Kết quả 
của pháp điển hoá là xây dựng được một văn bản qui phạm pháp luật mới 
thay thế cho những văn bản qui phạm pháp luật đơn lẻ. Đó có thể là một bộ 
luật, một bản điều lệ cho một ngành, một lĩnh vực. 

2.1.2- Hệ thống văn bản pháp luật, pháp qui. 

Để thực hiện việc quản lý đất nước bằng pháp luật, Nhà nước đã ban 
hành những văn bản qui phạm pháp luật. Quốc hội là cơ quan duy nhất có 
quyền lập hiến và lập pháp, tức là ban hành văn bản pháp luật. Chính phủ, 
các Bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp có quyền lập qui, 
nghĩa là ban hành văn bản pháp qui. Văn bản pháp luật và pháp qui có tính 
quyền lực đơn phương, chúng tạo thành hệ thống văn bản qui phạm pháp luật 
của Nhà nước ta. 

Văn bản qui phạm pháp luật có những đặc trưng để phân biệt với văn 
bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính thông thường. 

Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật ở nước ta bao gồm : (Điều 1 - 
Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật 12-11-1996): 

1. Văn bản do Quốc hội ban hành : Hiến pháp, luật, nghị quyết. 

Văn bản do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành : Pháp lệnh, nghị 
quyết. 
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2. Văn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác ở Trung ương 
ban hành để thi hành văn bản qui phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội : 

a. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

b. Nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ. 

c. Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. 

d. Nghị quyết của Hội đồng  Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, quyết 
định, chỉ thị, thông tư của Viện trưởng Viện sát nhân dân tối cao. 

e. Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền, giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trị - xã hội. 
3. Văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành để thi hành 
văn bản qui phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Văn bản do Uỷ ban nhân dân ban 
hành còn để thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 
a. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 
b. Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân. 

2.1.3- Vai trò của pháp luật trong quản lý . 

Pháp luật là phương tiện thể chế hoá đường lối chính sách của Đảng. 
Thông qua bộ máy Nhà nước, đường lối, chính sách của Đảng được cụ thể 
hoá bằng pháp luật. Đó là những qui tắc bắt buộc chung đối với mọi công dân 
trong xã hội. 

Pháp luật là công cụ để nhà nước quản lý xã hội, giữ cho xã hội ổn định 
và phát triển. Pháp luật qui định tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước, quyền và nghĩa vụ của công chức, bảo đảm cho bộ máy Nhà nước hoạt 
động có hiệu quả. Các qui phạm pháp luật là chuẩn mực để ban hành các 
quyết định quản lý. Pháp luật củng cố, bảo vệ các quyền, tự do và nghĩa vụ 
công dân. 

Pháp luật thể chế hoá và bảo vệ quyền làm chủ của người lao động. Về 
thực chất, đó là sự tôn trọng, phát huy và quản lý sự sáng tạo của con người 
trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới dựa trên các nguyên tắc dân chủ, tự do, 
bình đẳng. 

Để quản lý xã hội, Nhà nước sử dụng nhiều phương tiện khác nhau : 
pháp luật, đạo đức, tập quán ... trong đó pháp luật là phương tiện có hiệu quả 
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nhất trong công tác quản lý và điều hành, nếu không có pháp luật thì sẽ 
không điều hành nổi tổ chức và hoạt động của bộ máy. Xã hội càng phát 
triển, vai trò điều chỉnh của pháp luật càng tăng. Hiến pháp 1992 có qui định 
: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa" (Điều 12). 

2.1.4- Tăng cường hiệu lực pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý 
giáo dục . 

a. Đặc điểm của pháp chế trong giáo dục : 

Giáo dục và pháp chế thống nhất với nhau trong nhiệm vụ xây dựng con 
người mới, con người biết sống và làm việc trong cộng đồng với đầy đủ 
nghĩa vụ và quyền của người công dân, nhằm góp phần củng cố và phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Trong các cơ sở giáo dục và nhà trường phổ thông, nếu thực hiện tốt 
pháp chế xã hội chủ nghĩa sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Pháp 
luật tạo hành lang pháp lý, qui định tổ chức và hoạt động  của cơ quan quản 
lý giáo dục và nhà trường, tạo nên sự ổn định, nề nếp, thói quen tốt, góp phần 
điều hoà các mối quan hệ trong quá trình đào tạo. Mặt khác, nếu làm tốt công 
tác giáo dục, trong đó có giáo dục nghĩa vụ công dân, tinh thần tập thể, ý thức 
sử dụng, bảo vệ của công, tôn trọng và chấp hành luật pháp Nhà nước sẽ góp 
phần trực tiếp củng cố pháp chế xã hội chủ nghiã. 

Pháp chế trong giáo dục có đặc điểm riêng. Trong nhiệm vụ đào tạo con 
người mới, không chỉ dùng pháp chế hoặc chỉ dùng giáo dục vì : 

- Yêu cầu của giáo dục cao hơn yêu cầu và nội dung của pháp chế. trong 
nhiệm vụ xây dựng con người pháp chế bao gồm những yêu cầu tối thiểu thể 
hiện ý chí của Nhà nước đối với mọi công dân, trong khi giáo dục lại bao 
gồm những yêu cầu tối đa của ý chí xã hội đối với mỗi con người làm chủ. 

- Phương pháp của pháp chế chủ yếu là cưỡng chế bằng bộ máy chuyên 
chính của Nhà nước, còn phương pháp của giáo dục chủ yếu lại là khuyên 
răn, hướng dẫn tự nguyện thực hiện bằng nhận thức, bằng thuyết phục bằng 
dư luận tập thể. 

- Trong đánh giá và xử sự, pháp chế coi trọng qui mô của hậu quả khách 
quan của hành vi, trong khi giáo dục lại coi trọng yếu tố chủ quan như động 
cơ, thái độ... 
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Thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa vừa là yêu cầu, nội dung của giáo 
dục, vừa là biện pháp quản lý có hiệu lực của chủ thể quản lý. Vì vậy pháp 
chế trong giáo dục có những đặc điểm sau : 

- Chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý về giáo dục rất rộng, không chỉ nằm 
ở các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, ở các cấp quản lý giáo dục mà ở 
toàn dân. Việc học tập vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi công 
dân. Mọi công dân, ngay từ khi còn nhỏ, đều có quyền được học tập, đồng 
thời có nghĩa vụ phải học tập theo quy định của pháp luật. 

- Trong nhiệm vụ đào tạo người lao động theo yêu cầu của giai đoạn 
mới, phải coi trọng giáo dục kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật. 
Nhà trường phải làm cho học sinh hiểu và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ 
công dân, hiểu biết những mục tiêu tiêu chuẩn của người lao động đã được 
qui định trong pháp luật. 

- Căn cứ vào đặc điểm của giáo dục, trong nhà trường cần đề ra những 
qui định có yêu cầu xử sự cao hơn, toàn diện hơn những yêu cầu của qui 
phạm pháp luật chung đối với xã hội. Những qui định của nhà trường vừa là 
có tính cưỡng chế, bắt buộc thực hiện, vừa là những mục tiêu, tiêu chuẩn có 
tính chất khuyên bảo, hướng dẫn để phấn đấu đạt tới. 

Ngành giáo dục và nhà trường phổ thông phải được quản lý bằng pháp 
chế. Trường phổ thông là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân và các 
cấp quản lý giáo dục đặt dưới sự qui định của Nhà nước một cách toàn diện, 
được quản lý theo chế độ quản lý nhà nước. Trong đó hệ thống quản lý điều 
chỉnh các mối quan hệ trong hệ thống bị quản lý bằng pháp luật, thực hiện 
quan hệ chỉ huy - chấp hành. đó là cách điều chỉnh có hiệu lực nhất đối với 
các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý theo chế độ thủ trưởng. 

Pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo đảm những vấn đề cơ bản của giáo dục 
như mục tiêu, kế hoạch đào tạo, chương trình, phương pháp, tổ chức quá 
trình đào tạo. Những vấn đề ssó được thực hiện thông qua chức năng quản lý 
của Nhà nước bằng hệ thống luật lệ của Ngành. Như vậy, trong giáo dục, việc 
quản lý bằng pháp chế phải bao gồm cả việc xây dựng một hệ thống luật lệ 
hoàn chỉnh đáp ứng được việc chỉ đạo toàn bộ hoạt động giáo dục cùng với 
việc tổ chức thi hành và giám sát việc thi hành pháp luật trong trường học và 
các cơ quan quản lý giáo dục . 

b. Tăng cường hiệu lực pháp chế xã hội chủ nghĩa góp phần cải tiến 
quản lý giáo dục . 
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Trong những năm gần đây, các cấp quản lý giáo dục đã dần dần có ý 
thức sử dụng pháp luật làm công cụ quản lý, thanh tra và chỉ đạo cơ sở. Nhà 
nước đã ban hành Luật giáo dục (1998). Hệ thống văn bản qui phạm pháp 
luật của ngành ngày càng được hoàn thiện, góp phần cải tiến công tác quản 
lý, giúp các cấp quản lý giáo dục có căn cứ pháp lý để điều hành mọi hoạt 
động của cơ sở. Chúng ta cũng đã điều chỉnh, bổ sung, soạn thảo và ban hành 
một số văn bản làm cơ sở cho tổ chức và hoạt động của nhà trường. Bộ giáo 
dục và đào tạo đã hệ thống hoá được toàn bộ Luật lệ về giáo dục để áp dụng 
thống nhất trong cả nước. 

Tuy nhiên, công tác pháp chế trong quản lý giáo dục còn nhiều vấn đề 
cần sớm được khắc phục. Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục 
hiện nay có quá nhiều, nhất là những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. 
Có nhiều văn bản thiếu hệ thống và trung lặp. Một số văn bản ban hành 
không đúng thẩm quyền, văn bản qui định còn có mâu thuẫn, hình thức 
không tương xứng với nội dung, số lượng văn bản ban hành không cân đối ... 

Về tổ chức và quản lý việc ban hành văn bản pháp qui, chúng ta còn 
thiếu những tổ chức chuyên môn có đủ trình độ về khoa học pháp lý và khoa 
học giáo dục để chuyên trách công tác pháp chế, giúp các cấp quản lý giáo 
dục trong công tác quản lý văn bản pháp qui. 

Trong thực tiễn quản lý giáo dục, chúng ta còn thiếu ý thức và thói quen 
quản lý bằng pháp luật và theo pháp luật. Nói chung cán bộ quản lý các cấp 
chưa được học tập và hướng dẫn đầy đủ về nghiệp vụ quản lý hành chính, 
chưa thật sự coi trọng việc giáo dục pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật 
cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh . 

2.1.5- Một số văn bản qui phạm pháp luật qui định về giáo dục 
trung học phổ thông. 

a. Luật giáo dục (1998). 

Luật giáo dục (1998) đã quán triệt quan điểm, đường lối chủ trương của 
Đảng về giáo dục, thể chế hoá các nghị quyết của Đảng về giáo dục, cụ thể 
hoá Hiến pháp và phù hợp với các đạo luật khác trong hệ thông pháp luật 
Việt Nam. 

Luật giáo dục khẳng định nguyên lý giáo dục của Việt Nam là "học đi 
đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với 
thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã 
hội". (Điều 3). 
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Mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông nhằm "giúp học sinh củng cố 
và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn 
phổ thông và những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp để 
tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi 
vào cuộc sống lao động". (Điều 23). 

Điều 17 của Luật giáo dục ghi rõ "Cấm mọi hành vi thương mại hoá 
hoạt động giáo dục". Mục đích của giáo dục là góp phần hoàn thiện nhân 
cách và phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy giáo dục có trách nhiệm phục vụ 
xã hội. Những người cán bộ giáo dục, giáo viên thay mặt Nhà nước để phục 
vụ xã hội bằng cách chăm lo sự nghiệp giáo dục của xã hội. Đồng thời, để 
làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, Nhà nước cũng có qui định cho phép 
thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập nhưng cũng phải có hoạt động 
không theo mục đích thương mại hoá. (Điều 2 - Nghị định số 73/1999/NĐ-
Chính phủ. 19-8-1999). 

Về phân công, phân cấp quản lý, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết 
định thành lập trường trung học phổ thông, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo 
tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Luật giáo dục qui định nội dung công tác quản lý Nhà nước về giáo dục 
: "Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, 
chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, qui chế thi 
cử và hệ thốgn văn bằng" (Điều 13). Qui định đó được cụ thể hoá thành 10 
khoản ở điều 86. Trong đó nhấn mạnh vai trò quản lý, đièu hành các hoạt 
động giáo dục của các cơ quan quản lý giáo dục và những yêu cầu về công 
tác thành tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục, giải quyết  khiếu 
nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục. Những nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thể của thanh tra giáo dục được cụ thể hoá trong điều 99 và 
điều 100 của Luật giáo dục . 

Người cán bộ quản lý giáo dục nói chung, người Hiệu trưởng trường 
trung học phổ thông nói riêng phải nắm chắc điều 108 của Luật giáo dục, vì 
đây là các qui định liên quan đến hoạt động quản lý giáo dục hàng ngày. Điều 
108 chỉ rõ nghiêm cấm các hành vi sau đây : 
1. Thành lập cơ sở giáo dục trái phép. 

2. Vi phạm các qui định về tổ chức, hoạt động của nhà trường hoặc cơ 
sở giáo dục khác. 
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3. Tự ý thêm bớt số môn học, nội dung giảng dạy đã được qui định trong 
chương trình giáo dục, xuyên tạc nội dung giáo dục . 

4. Xuất bản, phát hành sách giáo khoa trái phép. 

5. Làm hồ sơ giả, vi phạm qui chế tuyển sinh, thi cử và cấp phát văn 
bằng, chứng chỉ. 

6. Xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo, ngược đãi hành hạ người 
học. 

7. Gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong nhà trường hoặc cơ sở giáo dục 
khác. 

8. Sử dụng kinh phí giáo dục sai mục đích, làm thất thoát kinh phí giáo 
dục, lợi dụng hoạt động giáo dục để thu tiền sai qui định. 

9. Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục 
khác. 

10. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giáo dục . 

b. Một số văn bản pháp qui đã ban hành qui định về giáo dục trung học 
phổ thông. 

1. Nghị định số 43/2000/NĐ-Chính phủ ngày 30-8-2000 của Chính phủ 
qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục . 

Điều 2 qui định về phân luồng và liên thông trong giáo dục giữa các bậc 
học, cấp học, trình độ đào tạo và phương thức giáo dục trong hệ thốgn giáo 
dục quốc dân. Điều 3 qui định ưu tiên bảo đảm phát triển giáo dục ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đó là vùng dân tộc thiểu số, miền 
núi, hải đảo và các vùng khó khăn khác. Danh mục cụ thể của những vùng 
này được ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-Chính phủ ngày 8-7-
1999 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong 
nước. 

Chương III qui định mạng lưới tổ chức, hoạt động, cơ sở vật chất kỹ 
thuật của nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Trong đó có qui định các loại 
hình cơ sở giáo dục gồm giáo dục công lập, bán công, dân lập, tư thục. Về 
mạng lưới trường học, điều 16 qui định mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh có ít nhất một trường trung học phổ thông. Chương này cũng qui 
định điều kiện thành lập trường, sát nhập, chia, tách nhà trường và đình chỉ 
hoạt động nhà trường, giải thể nhà trường, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà 
trường, quản lý đất đai, tài sản của nhà trường . 
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Những qui định về tuyển dụng, thỉnh giảng, khen thưởng đối với nhà 
giáo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được qui định tại chương IV. Chương V 
qui định những chính sách đối với người học. 

2. Nghị quyết số 40/2000/QH-10 ngày 9-12-2000 của Quốc hội về đổi 
mới chương trình giáo dục phổ thông. Nghị quyết này đề cập tới ba vấn đề 
lớn : mục tiêu của việc đổi mới, tiến độ thực hiện và tổ chức thực hiện . 

Mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là phải quán 
triệt mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục của các bậc học, 
cấp học qui định trong Luật giáo dục, khắc phục những mặt còn hạn chế của 
chương trình, sách giáo khoa hiện hành, tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng 
thực hành, năng lực tự học, coi trọng kiến thức khoa học xã hội - nhân văn bổ 
sung những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, tăng cường tính liên 
thông, thực hiện phân luồng ... 

Về phần tiến độ thực hiện, bắt đầu từ năm học 2004-2005 sẽ thay sách 
giáo khoa lớp 10. 
3. Điều lệ trường trung học được Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban 
hành kèm theo quyết định số 23/2000/QĐ ngày 11-7-2000. 

Trong quản lý nhà trường, Điều lệ nhà trường có vai trò đặc biệt quan 
trọng. Một trong những nội dung quản lý nhà nước về giáo dục qui định tài 
điều 86 Luật giáo dục ghi rõ : "Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản 
qui phạm pháp luật về giáo dục, ban hành Điều lệ nhà trường , ban hành qui 
định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác". 

Chính vì vậy chúng ta có thể nói rằng, Điều lệ trường trung học là hành 
lang pháp lý cụ thể cho quá trình quản lý đối với trường trung học phổ thông. 
Trong nhà trường trung học phổ thông, từ người cán bộ quản lý đến đội ngũ 
công chức, học sinh đều phải nắm chắc nội dung của Điều lệ và phải tổ chức 
thực hiện đầy đủ những điều qui định đã ghi trong Điều lệ. 

Điều lệ trường trung học gồm 7 chương, 45 điều theo cấu trúc đã được 
qui định trong điều 48 Luật giáo dục. Bản Điều lệ này có những nội dung chủ 
yếu sau đây : 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học được qui định tại Điều 3, 
nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng qui định tại Điều 17. Điều 3 và Điều 
17 có mối liên hệ mật thiết với nhau, có nhiều giao thoa với nhau. Sở dĩ như 
vậy vì Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện 
nhiệm vụ nhà trường. Người Hiệu trưởng là người phải tổ chức bộ máy nhà 
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trường  để triển khai các công việc cụ thể và thông qua nó để quản lý tập thể 
sư phạm, thực hiện các chính sách chế độ của Nhà nước đối với giáo viên, 
nhân viên, học sinh, tổ chức thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của 
nhà trường . 

Điều 25 của Điều lệ qui định hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo 
dục trong trường trung học cần phải có, kể cả đối với nhà trường và đối với 
giáo viên . 

Người cán bộ quản lý trường trung học phổ thông phải nắm chắc quyền 
và nghĩa vụ của giáo viên, học sinh trong trường, kể cả giáo viên bộ môn 
cũng như các giáo viên chủ nhiệm lớp. 

c. Một số văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan tới công tác 
quản lý ở trường trung học phổ thông. 

Để đảm bảp pháp chế trong quản lý giáo dục, người cán bộ quản lý giáo 
dục phải nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật của 
mình, phải luôn luôn tìm hiểu qui định của pháp luật liên quan đến công việc 
quản lý của mình và phải thường xuyên cập nhật nó. Những văn bản qui 
phạm pháp luật liên quan tới công tác quản lý ở trường trung học, ngoài 
những qui định của ngành, còn có nhiều những văn bản khác nữa. Đó là : 

1. Pháp lệnh cán bộ, công chức (26-2-1998): Người giáo viên, cán bộ 
giáo dục cũng là những công chức nên cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Pháp lệnh này. 

Chương II của Pháp lệnh qui định những nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, 
công chức. Nghĩa vụ của công chức được xác định thành các nhóm, bao gồm 
: 

- Nhòm nghĩa vụ liên quan đến thể chế. 

- Nhóm nghĩa vụ liên quan đến đạo đức công vụ. 

- Nhóm nghĩa vụ liên quan đến trách nhiệm rèn luyện, học tập trao dồi 
chuyên môn . 

- Nhóm nghĩa vụ liên quan đến kỷ cương, tác phong và ý thức công dân. 

- Nhóm nghĩa vụ về trách nhiệm công vụ và trật tự thứ bậc. 

Quyền lợi của cán bộ, công chức được qui định trong Pháp lệnh và Bộ 
luật lao động. 
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Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức có mối liên hệ mật thiết 
với nhau. Không ai chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ và ngược lại. Điều đó 
là biểu hiện của trách nhiệm liên đới giữa Nhà nước và cá nhân : công dân có 
trách nhiệm trước Nhà nước và Nhà nước có trách nhiệm trước công dân. 
Trong xã hội ta, quyền và phẩm giá con người được tôn trọng và bảo vệ. Đó 
cũng là mong muốn đạt tới để xây dựng một Nhà nước pháp quyền Việt 
Nam. 

Pháp lệnh giành riêng chương III để qui định những việc cán bộ, công 
chưds không được làm. Điều đó phản ánh yêu cầu chung,. là đòi hỏi cần thiết 
về chế độ công chức. Trong chương IV và chương V, Pháp lệnh qui định về 
việc bầu cử, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, quản lý công chức. Việc 
khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức được qui định tại chương VI. Khi cán 
bộ, công chức vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước 
trong cơ quan, tổ chức thì áp dụng theo qui định của Pháp lệnh cán bộ, công 
chức. Nếu công chức có hành vi tham nhũng thì xử lý theo Pháp lệnh chống 
tham nhũng. Nếu hành vi vi phạm của công chức có dấu hiệu phạm tội thì bị 
xử lý theo Bộ luật hình sự. 

2. Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8-9-1998 của Chính phủ qui định 
về qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. tại Điều 15 của 
Qui chế qui định những việc thủ trưởng cơ quan phải công khai cho cán bộ, 
công chức biết là : 

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc 
của cơ quan. 

- Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quí của cơ quan. 

- Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngana 
sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của cơ 
quan. 

- Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và dề 
bạt cán bộ, công chức. 

- Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận. 

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan. 

- Nội qui, qui chế cơ quan. 
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã có Quyết định số 
04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1-3-2000 về việc Ban hành qui chế thực hiện 
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dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Bản Qui chế này nêu rõ mục đích, 
nguyên tắc việc thực hiện dân chủ trong nhà trường. Chương II của Qui chế 
qui định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ, 
công chức, nêu rõ những việc người học được biết và tham gia ý kiến, trách 
nhiệm của các đơn vị, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường . 
Chương III của Qui chế qui định quan hệ giải quyết công việc giữa nhà 
trường với các cơ quan quản lý cấp trên, với chính quyền địa phương. 

3. Ngày 8-6-1994, Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính phủ 
ban hành Quyết định số 202/TCCP-VC về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch công chức ngành giáo dục - đào tạo. Trong Quyết định này nêu 
rõ tiêu chuẩn nghiệp vụ của 14 ngạch công chức ngành giáo dục - đào tạo. 
Trong đó ở trường trung học phổ thông có hai ngạch công chức là : 

- Giáo viên cao cấp trung học phổ thông. 

- Giáo viên trung học phổ thông. 

Phần tiêu chuẩn chung có qui định cụ thể chức trách, nhiệm vụ cụ thể, 
hiểu biết, yêu cầu trình độ của hai ngạch công chức nói trên. 

4. Trong công tác quản lý nhà trường, người Hiệu trưởng không chỉ 
quản lý mỗi quá trình giáo dục - đào tạo diễn ra ở đây mà còn phải quản lý 
đất đai, tài sản, tài chính ... Vì vậy, để bảo đảm pháp chế trong quản lý giáo 
dục, người cán bộ quản lý phải tìm hiểu những qui định có liên quan ở nhiều 
văn bản của nhiều ngành luật khác nhau. Ví dụ : Luật khiếu nại, tố cáo 
(1998), Bộ luật lao động (1994), Luật đất đai (1993), Bộ luật dân sự (1995) ... 
Đồng thời phải biết cách xử lý những qui định khác nhau giữa các văn bản 
qui phạm pháp luật, hay trong trường hợp có những qui định mâu thuẫn giữa 
các ngành luật. 

Muốn thực hiện tốt phương châm "Quản lý bằng pháp luật và theo pháp 
luật", ngoài việc không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, 
trình độ hiểu biết pháp luật, người cán bộ quản lý còn phải tự đúc rút kinh 
nghiệm quản lý, có "sổ tay" ghi chép những qui định của pháp luật liên quan 
tới chức trách của mình, lưu trữ văn bản pháp qui, và khi cần thiết phải biết 
nhờ sự trợ giúp pháp lý của các cơ quan chuyên môn, tuyệt đối không được 
giải quyết công việc một cách tuỳ tiện theo suy nghĩ chủ quan của mình. 
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chương ii : khảo sát , đánh giá thực trạng nắm bắt hành lang pháp lý và việc quản 
lý bằng pháp luật của CBQL  trường THPT. 

Trường Cán bộ quản lý Giáo dục - Đào tạo có tính chất đặc thù là việc đào 
tạo, huấn luyện học viên là cán bộ quản lý giáo dục theo hai loại hình đào tạo là 
bồi dưỡng và chuyên tu. 

Trong loại hình bồi dưỡng bao gồm nhiều loại đối tượng khác nhau. Từ đó, 
nội dung chương trình cũng như học viên các lớp các khoá học rất đa dạng. 
Học viên ở các lớp, các khoá nhìn chung đều có những  đặc trưng cơ bản của 
học viên lớn tuổi. Đồng thời mỗi nhóm đối tượng học viên lại có  những nét 
đặc thù riêng. Trong đề tài này chúng tôi chỉ tập trung vào một nhóm học viên 
là cán bộ quản lý trường phổ thông trung học . 

2.1. Một số điểm đặc trưng của nhóm học viên là cán bộ quản lý  
trường  trung học phổ thông.  

  Học viên các lớp cán bộ quản lý trường phổ thông trung học, là những người 
lớn tuổi, đã trưởng thành. Họ có nghề nghiệp, có gia đình, có vị trí công tác. Học nên đòi 
hỏi phải được tôn trọng về danh dự, ý thức tự chủ cao. Vì vậy, xét về tâm lý, họ ngại đi 
học vì nhiều lý do: bận việc gia đình, công việc cơ quan, bị thay đổi môi trường sống và 
công việc, vì lòng tự ái, vì tốn kém. 

 Vì vậy giảng viên phải khiêm tốn, đối xử với học viên một cách lịch sự và tôn 
trọng họ, đồng thời phải khuyến khích tự giác và động viên họ an tâm học tập. Từ đó họ 
sẽ tự nhiên và hăng hái tham gia vào các hoạt động trên lớp. 

 -  Học viên lớp cán bộ quản lý trường THPT là những người có kinh nghiệm 
thực tế. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, lý luận về một lĩnh vực nào đó họ còn non yếu. 
Kiến thức về Nhà nước, Pháp luật và về quản lý hành chính Nhà nước nhiều người mới 
được tiếp xúc. Vì vậy giảng viên phải khéo léo kết hợp lý luận với thực tiễn. với kinh 
nghiệm quản lý của họ. Điều đó sẽ giúp cho học viên hăng hái tham gia bài học, tự mỗi 
người thiết lập mối quan hệ giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tế của họ. 

-  Học viên là những người có trách nhiệm, họ biết lo lắng cho công việc học tập 
của mình. Họ có thể dự đoán được những khả năng, tình huống có thể xảy ra và chủ 
động tự giải quyết vấn đề. 

 Họ biết thời gian học tập nghiên cứu không dài. Do vậy họ tranh thủ, tiết kiệm 
thời gian để học tập, tranh thủ lấp các “chỗ trống” của mình. Họ sẽ xác định cơ hội để 
hoàn thiện mình. 

-  Học viên là người có tính tự trọng cao. Họ luôn tự coi mình là người trưởng 
thành, có sự tự nhận thức về giá trị, danh dự và yêu cầu về mức độ được đối xử. 
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Khi lĩnh hội kiến thức, họ không giống như học sinh, sinh viên. Họ biết chọn lọc, so 
sánh các vấn đề, phân tích các vấn đề, nhận xét các vấn đề chứ không thụ động như học 
sinh phổ thông. 

-  Học viên là những người luôn sẵn sàng giải quyết vấn đề, giải quyết khó khăn 
để đi tới thành công như trước họ đã từng làm. Học viên sẽ đánh giá nhận xét chân 
thành, nhiệt tình của giảng viên. Giảng viên phải có sự nhiệt tình và chân thành, tạo bầu 
không khí cởi mở, tin tưởng nhau, tạo nên sự hợp tác và gắn bó tất cả mọi người với 
nhau.  

-  Tất cả số học viên này đã qua giảng dạy và tham gia công tác quản lý từ 
khoảng 05 đến 18 năm. 

-  Một số ít học viên đã qua huấn luyện ở các trường chính trị, trường Đảng 
của Trung ương  hoặc địa phương. 

-  Một vài học viên đã có bằng cử nhân luật ( tại chức). Một số ít đã hoặc 
đang là hội thẩm nhân dân ở các Toà án địa phương. 

- Một số học viên ( là CBQL) đã từng tham gia phổ biến  kiến thức pháp 
luật ( về Pháp lệnh cán bộ, công chức (1998), Luật giáo dục 1998, Điều lệ 
trường trung học.....) cho giáo viên, cán bộ thuộc quyền. 

-  Học viên công tác tại các trường THPT, nên sát thực tế hơn, nắm bắt 
nhanh những thay đổi trong giáo dục ở cơ sở. Nơi họ công tác là nơi kiểm 
nghiệm lý luận, nội dung chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục và 
những vấn đề mới, đang thay đổi trong  ngành giáo dục.  

-  Nhìn chung họ gần gũi với công tác giảng dạy,  một số ít CBQL mới 
thoát ni việc giảng dạy, còn đại bộ phận vẫn trực tiếp giảng dạy . 

-  Với đối tượng này, giáo viên  cần yêu cầu  họ kết hợp cả nghiên cứu lý 
thuyết với xử lý bài tập tình huống, trao đổi kinh nghiệm. 

-  Thời gian học tập, nghiên cứu tại trường trong một khoá là 10 tuần liên tục. 

 

2.2.   Thực trạng của việc quản lý bằng pháp luật của CBQL các trường THPT. 
  Để nghiên cứu thực trạng nắm bắt hành lang pháp lý và việc quản lý bằng 

pháp luật của CBQL của các trường THPT., chúng tôi khảo sát 02 lớp học viên, 
gồm 62 học viên là cán bộ quản lý giáo dục  trường trung học phổ thông khoá 
43 (từ tháng 9 đến tháng 11/2002 ), đã học tập tại Trường cán bộ quản lý 
GD&ĐT . đồng thời thông qua tổ chức trao đổi xêmina với học viên ở 04  
lớpCBQL trường khoá 42 và khoá 43; chúng tôi đã thống kê các số liệu và xin 
được trình bày thực trạng của việc quản lý nhà trường bằng pháp luật của 
CBQL của các trường THPT  ở các thông tin dưới đây :  
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*  Trình độ học vấn của học viên của 02 lớp này khá đồng đều , hầu hết 
học viên có trình độ đại học: 57/62 (chiếm 91,94%) , thạc sĩ: 5/62  (chiếm 
8,06%) , cao đẳng: 0 (chiếm 0%) 

*  Trước khi đến trường cán bộ quản lí GD&ĐT, phần lớn các học viên  
chưa được  học môn Quản lí hành chính nhà nước hoặc Nhà nước-pháp luật 
ở các trường chính trỉ địa phương hoặc ở các trường chuyên nghiệp khác , 
số học viên chưa học tới 55 người (chiếm 88,71%), số đã học chỉ có 7 người 
(chiếm11,29%) . Như vậy, phần lớn các học viên chưa được trang bị những 
kiến thức cơ bản về quản lí nhà nước , pháp luật , pháp chế XHCN... 

  *   Theo chương trình bồi dưỡng CB, CC ngành GD-ĐT áp dụng cho 
cán bộ quản lí trường được ban hành theo điều 03 mục 02 của  Quyết định số 
3481/GD-ĐT ngày 01/11/1997 , thì chương trình này gồm 450 tiết với 4 học 
phần, trong đó học phần quản lí hành chính nhà nước có 120 tiết. 

Chương trình  bồi dưỡng cán bộ,công chức  ngành giáo dục&   đào tạo .  

                       (Đối tượng là CBQL trường THPT)                                         

SốTT .Nội dung Chương trình Số tiết 

 

1 

Phần 1. Đường lối - Chính sách. 

Phương pháp luận duy vật BC, tiếp cận hệ thống. 

50 

10 

2 Đường lối phát triển  kinh tế - xã hội  10 

3 Đường lối chính sách phát triển GD&ĐT.     10 

4 Định hướng chiến lược phát triển GD&ĐTđến 2010      05 

5 Hình thành và phát triển nhân cách... 05 

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục- 05 

 Ôn tập-Kiểm tra.       05 

 

7 

Phần 2. Nhà nước và quản lý hành chính NN . 

 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . 
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18 

Phần 4- Kiến thức chuyên biệt  . 

Phương pháp KH ứng dụng trong QL trường THPT 

45 

25 

19 Quản lý giáo dục HS năng khiếu, HS khó khăn... 10 
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21 Hướng dẫn và viết tiểu luận . 15 

 .Tổng cộng  : 

 

450 tiết

 

 

Học phần quản lí hành chính nhà nước là một nội dung mới của chương 
trình bồi dưỡng CB, CC ngành GD-ĐT được thiết kế theo tinh thần Quyết 
định 874/Ttg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20-11-1996 về công tác đào tạo, 
bồi dưỡng CB, CC để đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách nền hành chính 
nhà nước.  

2.2.1.  Về nhận thức của lãnh đạo Đảng, chính quyền trong việc 
quản lý bằng pháp luật của CBQL các trường THPT. 

   *    Trong suốt quá trình quản lý nhà trường, để quản lý có chất lượng 
và hiệu quả các trường trung học phổ thông, các đồng chí CBQL đã tập 
trung nghiên cứu và vận dụng những văn bản sau: 

 -   Luật  Giáo dục  (1998 ) có  61 HV (chiếm 98,39 %) 
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  -   Pháp lệnh cán bộ - công chức (1998) ; có 54 HV                 (chiếm 
87,10 %)   

   -   Điều lệ trường trung học (2000)  ; có  61 HV (chiếm 98,39 %) 

   -    Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg về phổ biến, giáo dục pháp luật ; có 
36  HV (chiếm 58,06 %) 

  -   Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT về Qui chế thực hiện dân chủ 
trong hoạt động của nhà trường ; có 55 HV  (chiếm 88,71 %) 

  -   Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg về thu, chi và quản lí học phí ; có  
48 HV (chiếm 77,42 %) 

  -   Quyết định số 08/1999/QĐ-BGDĐTvề Qui chế tuyển sinh vào   các 
trường trung học phổ thông, trung học cơ sở  ; ; có   58 HV (chiếm 93,55 
%) 

  -   Thông tư số 12/TT-GDĐT hướng dẫn thanh tra bậc trung học phổ 
thông ; có 51 HV (chiếm 82,26 %) 

  -  Thông tư số 25/TT-GDĐT / Qui chế thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông, trung học cơ sở ; có 57 HV (chiếm 91,93 %) 

  -  Thông tư  liên bộ số 5608/TT-LB hướng dẫn thực hiện việc  dạy 
thêm giờ của GV các trường  phổ thông công lập; ; có   51 HV (chiếm 
82,26 %) 

  -    Chỉ thị năm học  ; có  59 HV (chiếm 95,16 %) 

Để quản lý có chất lượng và hiệu quả các trường trung học phổ thông, các 
đồng chí CBQL đã tập trung nghiên cứu và vận dụng những văn bản sau:   Luật  
Giáo dục  (1998 ), Điều lệ trường trung học (chiếm 98,39 %), Pháp lệnh cán bộ 
- công chức (chiếm 87,10 %), Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT về Qui chế 
thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường (chiếm 88,71 %) , Quyết 
định số 08/1999/QĐ-BGDĐT về Qui chế tuyển sinh vào các trường trung học 
phổ thông, trung học cơ sở  (chiếm 93,55 %), Thông tư số 25/TT-GDĐT ,  Qui 
chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở  (chiếm 91,93 %),  Chỉ 
thị năm học  (chiếm 95,16 %).  

Còn một số văn bản khác như : Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg về thu, chi 
và quản lí học phí  (chiếm 77,42 %), Thông tư số 12/TT-GDĐT hướng dẫn 
thanh tra bậc trung học phổ thông .....thì phần lớn các đồng chí CBQL trường 
THPT coi đây là công việc thường niên , người CBQL nào cũng phải nắm vững 
để quản lý đội ngũ cán bộ, công chức , quản lý tài chính  của nhà trường.  
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 *    Xét về tính cần thiết của việc học tập, nâng cao kiến thức Quản lý 
hành chính nhà nước cho cán bộ quản lí GD:  số học viên quan niệm  rằng 
việc học tập, nâng cao kiến thức Quản lý hành chính nhà nước rất cần thiết 
là 49 HV (chiếm 79,03 %)   ; số học viên quan niệm  rằng việc học tập là 
cần thiết : 13 (chiếm 20,97 %)          Không có HV nào coi việc học tập là 
không cần thiết . 

 

2.2.2.  Các hình thức, biện pháp của hiệu trưởng  để tăng cường công 
tác quản lý  giáo dục  bằng pháp luật .   

*  Trong các  trường trung học phổ thông , công tác giáo dục pháp luật 
(trực tiếp hoặc mời báo cáo viên) cho CB-giáo viên, học sinh đã  được thực 
hiện ở một số trường, nhưng phần lớn là đi mời báo cáo viên ở các cơ quan 
khác , số trường phải đi mời là 41(chiếm 66,13 %) ; số trường trực tiếp 
giảng: 10(chiếm16,13 %) , số trường chưa thực hiện: 17 (chiếm 27,42%). 
Những thông tin trên cho thấy;  công tác giáo dục pháp luật  trong các  
trường trung học phổ thông chưa thực sự rộng khắp, vẫn còn tình trạng 
vướng phải mặc cảm "bụt chùa nhà không thiêng ", do đó làm chế nội lực 
của chính nhà trường. Điều đáng suy nghĩ hơn nữa là có tới 27,42% số 
trường chưa bao giờ thực hiện công tác giáo dục pháp luật. 

  *   Công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Hiệu trưởng đối với các tổ chức 
quần chúng trong đơn vị (Công đoàn, Đoàn TNCS, Hội PN...) tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền , giáo dục pháp luật như: Thi tìm hiểu pháp luật , 
lồng ghép các nội dung tìm hiểu pháp luật  vào các phong trào thi đua của 
trường chỉ có  23 đơn vị (chiếm 37,10 %) làm thường xuyên , còn quá nửa 
tổng số trường thì làm chiếu lệ  37(chiếm 59,68 %), số trường chưa làm  2 
(chiếm 3,22 %). 

 *   Số giáo viên được đào tạo chuẩn để giảng dạy môn giáo dục công 
dân ở các trường trung học phổ thông hiện nay vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu  
: 45,55 số trường chưa có đủ số giáo viên được đào tạo chuẩn để giảng dạy 
môn học quan trọng này ; 

Số trường đã có đủ GV chuẩn  : 35(chiếm 56,45 %) số trường còn thiếu ít 
GV chuẩn : 14 (chiếm 22,58%) số trường còn thiếu nhiều GV chuẩn : 
13(chiếm 20,97%) . 
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*    Công tác  hệ thống hoá các văn bản quy phạm  pháp luật về giáo dục 
( theo vần chữ cái, theo thời gian ban hành... ) ở các trường trung học phổ 
thông hiện nay chưa được tiến hành thường xuyên  ; số trường làm thường 
xuyên chỉ có 14, chiếm 22,58 % trên tổng số , số trường làm chưa thường 
xuyên  là  25 (chiếm 40,32 %) , số trường chưa làm là 23 (chiếm 37,10 %) . 
Qua trao đổi trực tiếp thì phần lớn các HT chưa hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng và 
nội hàm của cụm từ  "hệ thống hoá các văn bản quy phạm  pháp luật"; một 
số trường đã thực hiện việc  hệ thống hoá các văn bản quy phạm  pháp luật 
thì thực chất chỉ đơn thuần là việc sắp xếp lại các văn bản theo thời gian, 
loại bỏ các văn bản lạc hậu......chứ chưa hoàn toàn là công tác  hệ thống hoá 
các văn bản quy phạm  pháp luật về giáo dục theo đúng nghĩa của nó , cho 
nên việc tìm kiếm, áp dụng các văn bản đó chưa diễn ra một cách  thuận lợi.  

 

*   Hiện nay, phần lớn các  trường  trung học phổ thông đã tổ chức được 
bộ phận chuyên trách làm công tác quản lý các văn bản  (quản lý công văn 
đến, công văn đi, lưu trữ công văn ; số trường đã có  bộ phận chuyên trách 
47/ 62 (chiếm 75,81%)) ; số trường chưa có  nhân viên hoặc bộ phận 
chuyên trách : 15/ 62 (chiếm 24,19 %) . Qua trao đổi trực tiếp với các anh 
chị em học viên tại lớp thì phần lớn trong số nhân viên  chuyên trách đó là 
người ở các bộ phận khác chuyển qua , họ không được đào  tạo gì về nghiệp 
vụ quản lý các văn bản.  

Đây là một trở ngại rất lớn cho đội ngũ CBQL trong việc nghiên cứu , 
xử lý các văn bản pháp luật . Hiệu trưởng , đội ngũ CBQL sẽ gặp nhiều khó 
khăn trong quá trình vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật vào hoạt 
động quản lý giáo dục . 

*   Để quản lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ của nhà trường, đại bộ 
phận các CBQL của các trường trung học phổ thông đã dựa vào văn bản pháp 
luật của Nhà nước, các quy định của ngành để soạn thảo các văn bản nội bộ 
(nội quy, quy định.... trong trường), các đồng chí CBQL đã ý thức được  rằng  : 
nhà trường  chỉ là  một đơn vị cơ sở của ngành GD&ĐT, do đó nhà trường phải 
tuân theo sự quản lí của các cơ quan nhà nước cấp trên ( bao gồm các cơ quan 
quản lý lãnh thổ và các cơ quan quản lý GD&ĐT) , thông qua hệ thống các văn 
bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành GD&ĐT. 

 Số trường thường xuyên dựa vào văn bản pháp luật của Nhà nước, các 
quy định của ngành để soạn thảo các văn bản nội bộ là 49trường (chiếm 
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79,03 %) ; Số trường chưa làm thường xuyên  là 10 trường (chiếm 16,13 %) 
; số trường chưa làm là 3 trường (chiếm 4,84 %) . 

Tuy nhiên, phần lớn những CBQL ở các  trường  trung học phổ thông đều có 
một phương thức chung là : việc xây dựng các văn bản nội bộ chỉ đơn thuần là kế 
thừa những văn bản nội bộ sẵn có của các Hiệu trưởng tiền nhiệm với một vài điều 
sửa chữa cho phù hợp với những điều kiện , văn bản mới của cấp trên . 

 *   Trong mối quan hệ giữa nhà trường và các dịch vụ pháp lý xã hội, 
nhiều CBQL vẫn quan niệm rằng công tác quản lý nhà trường có thể  xảy ra 
nhiều tình huống sư phạm, tình huống giao tiếp, nhưng các tình huống  pháp 
luật - nhà trường thì  ít xảy ra , do đó các  đồng chí CBQL trường THPT 
cũng ít khi  phải nhờ tới dịch vụ pháp lý (luật sư, công chứng, chuyên gia 
pháp luật...) . Trong cả 62  đồng chí CBQL trường THPT mà chúng tôi có 
dịp gặp gỡ thì chưa có Đ/C nào  phải nhờ tới dịch vụ luật sư ; số CBQL 
trường THPT phải nhờ đến dịch vụ công chứng là 12 người (chiếm 19,35 
%) số CBQL trường  phải nhờ đến chuyên gia pháp luật là 01 người (chiếm 
1,61%) số CBQL trường THPT  chưa nhờ : 49 (chiếm 79,03 %) . Những số 
liệu này đã được chúng tôi thống kê kĩ lưỡng, nhưng cũng đặt ra cho mọi 
người nhiều câu hỏi, thậm chí có thể có người nghi vấn, nhất là con số 
79,03% số trường chưa nhờ đến dịch vụ pháp luật .         

*  Số lượng các trường trung học phổ thông hiện chưa  có tủ sách pháp 
luật  chiếm một tỷ lệ khá cao  là 38 trường (chiếm 61,29 %). 

Trong thực tế  trao đổi trực tiếp với các anh chị em học viên 

thì tất cả các trường đều đã có một số sách pháp luật nhất định(từ 23 đến 77 
cuốn/08 loại đầu sách ) để phục vụ cho  giáo  viên bộ môn  giáo dục công 
dân, nhưng một số lớn các trường vẫn chưa  có chủ trương thành lập "tủ 
sách pháp luật ", vì  bộ môn giáo dục công dân vẫn bị coi là bộ môn phụ 
trong nhà trường . Số lượng các trường đã có tủ sách pháp luật  là  23 
trường (chiếm 37,10 %)  .       

Phần lớn các CBQL đều quan niệm rằng : các văn bản pháp luật của 
Nhà nước, các quy định của ngành GD&ĐT, các loại sách nghiên cứu về 
pháp luật và sách giáo khoa pháp luật phải được giao cho hai  bộ phận quản 
lý: bộ phận hành chính - văn phòng chịu trách nhiệm quản lý các văn bản 
pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành GD&ĐT để phục vụ 
CBQL, bộ phận thư viện quản lý các loại sách nghiên cứu về pháp luật và 
sách giáo khoa pháp luật để phục vụ giáo viên và học sinh. 
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Đại bộ phận các CBQL của các trường trung học phổ thông đã 

thừa  nhận rằng các phương tiện phục vụ cho việc giảng dạy môn giáo dục 
công dân (đèn chiếu, tranh ảnh, mô hình,....) hiện còn thiéu rất nhiều, có tới 
43 trường thiéu rất nhiều phương tiện (chiếm 69,35 %) ; 

Số  trường đã có đầy đủ chỉ có 01 trường (chiếm 1,61 %);  số  trường đã có 
tạm đủ : 8 (chiếm 12,90 %) ; số  trường còn thiếu ít là 10 trường (chiếm 
16,13 %) . 

 *   Theo ý kiến của các đồng chí CBQL trường THPT thì, những biện 
pháp quan trọng để tăng cường công tác quản lý trường trung học phổ thông 
bằng pháp luật và theo pháp luật được sắp xếp theo thứ tự sau đây: 

   -   Hiệu trưởng cụ thể hoá những văn bản chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp 
với  điều kiện của trường ở địa phương để tăng cường tính khả thi  có 48/62 
phiếu (chiếm 77,42 %) 

   -  Cán bộ quản lí cần phải được bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước về 
giáo dục ; có 40/62 phiếu (chiếm 64,52 %) 

   -   Tập hợp những văn bản quy phạm  pháp luật về giáo dục,  quy định, quy 
chế đã được ban hành và quán triệt cho mọi thành viên trong trường: có 
27/62 phiếu (chiếm 43,55 %) 

   -   Người Hiệu trưởng phải nắm chắc các văn bản pháp luật, pháp quy liên 
quan đến công tác quản lý nhà trường của mình ; có 10/62 phiếu (chiếm 
16,13%) 

Như vậy phần lớn các đồng chí CBQL trường THPT cho rằng những biện 
pháp quan trọng để tăng cường công tác quản lý trường trung học phổ 
thông bằng pháp luật tập trung ở hai vấn đề :  Hiệu trưởng cụ thể hoá 
những văn bản chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp với  điều kiện của trường 
ở địa phương để tăng cường tính khả thi ; Cán bộ quản lí cần phải được bồi 
dưỡng kiến thức Nhà nước, pháp luật , quản lí nhà nước về giáo dục thông 
qua việc tham dự các lớp bồi dưỡng do trường cán bộ quản lý GD&ĐT mở 
hàng năm . 

 2.2.3.  Đánh giá chung về việc tăng cường công tác quản lý  giáo dục  
bằng pháp luật của hiệu trưởng. 

*  Những kết quả bước đầu :  

 Mặc dù số giáo viên được đào tạo chuẩn để giảng dạy môn giáo dục 
công dân ở các trường trung học phổ thông hiện nay vẫn chưa đủ đáp ứng 



 37
 

nhu cầu ( 45,55 số trường chưa có đủ số giáo viên được đào tạo chuẩn ), 
nhưng công tác giáo dục pháp luật (trực tiếp hoặc mời báo cáo viên) cho 
CB-giáo viên, học sinh đã  được thực hiện ở một số trường, phần lớn là đi 
mời báo cáo viên ở các cơ quan khác : 41/62 (chiếm 66,13 %); số trường 
trực tiếp giảng chiếm16,13 %.  

ở hầu hết các trường,  công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Hiệu trưởng đối 
với các tổ chức quần chúng trong đơn vị (Công đoàn, Đoàn TNCS, Hội 
PN...) tổ chức các hoạt động tuyên truyền , giáo dục pháp luật như: Thi tìm 
hiểu pháp luật , lồng ghép các nội dung tìm hiểu pháp luật  vào các phong 
trào thi đua của trường đã được thực hiện , tuy nhiên phần lớn chỉ mang tính 
hình thức, thiếu thường xuyên 

  Để quản lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ của nhà trường, đại bộ 
phận các hiệu trưởng của các trường trung học phổ thông đã dựa vào văn bản 
pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành để soạn thảo các văn bản nội 
bộ (nội quy, quy định.... trong trường), các đồng chí CBQL đã thường xuyên 
nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của ngành và các văn bản quản lý của địa 
phương (có 79,03 % làm thường xuyên) 

Các đồng chí CBQL trường còn cho rằng : biện pháp quan trọng để tăng 
cường công tác quản lý trường trung học phổ thông bằng pháp luật và theo 
pháp luật  là hiệu trưởng phải cụ thể hoá những văn bản chỉ đạo của cấp trên 
cho phù hợp với  điều kiện của trường ở địa phương để tăng cường tính khả 
thi  (có 48/62 phiếu, chiếm 77,42 %);   cán bộ quản lí cần phải được bồi 
dưỡng kiến thức quản lí nhà nước về giáo dục ; 

*  những vấn đề còn hạn chế : 

  Công tác  hệ thống hoá các văn bản quy phạm  pháp luật về giáo dục ( 
theo vần chữ cái, theo thời gian ban hành... ) ở các trường trung học phổ thông 
hiện nay chưa được tiến hành thường xuyên (chiếm 37,10 %), một số ít trường 
đã thực hiện việc  hệ thống hoá các văn bản quy phạm  pháp luật thì thực chất 
chỉ đơn thuần là việc sắp xếp lại các văn bản theo thời gian, loại bỏ các văn bản 
lạc hậu; 

      Công tác tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật thông qua việc tập hợp 
những văn bản quy phạm  pháp luật về giáo dục,  quy định, quy chế đã được 
ban hành và quán triệt cho mọi thành viên trong trường chỉ được một số 
trường thực hiện một cách hình thức. 
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  Chỉ có rất ít người cho rằng : Người Hiệu trưởng cần phải nắm chắc các 
văn bản pháp luật, pháp quy liên quan đến công tác quản lý nhà trường của 
mình ( có 10/62 phiếu, chiếm 16,13%), phần đông số CBQL cho rằng : cấp trên 
chỉ kiểm tra kết quả những hoạt động cụ thể, chứ họ chưa từng thấy cấp trên 
nào đi kiểm tra  việc nắm và vận dụng các văn bản pháp luật . 

Những khó khăn , vướng mắc lớn nhất tập trung ở hai vấn đề : 

-  Về văn bản pháp lý : hệ thống văn bản pháp luật về GD&ĐTcó một số 
lượng quá lớn, dễ gây khó khăn cho công tác hệ thống hoá văn bản ; trong hệ 
thống văn bản có hiện tượng chồng chéo; nhiều văn bản có nội dung chung 
chung, thiếu cụ thể, chưa kịp thời, thiếu đồng bộ   . 

-   Khó khăn về mặt nhận thức : Một số hiệu trưởng không thấy rõ vị trí 
quan trọng của các văn bản pháp luật , đặc biệt là những văn bản chỉ đạo của 
ngành GD&ĐT, họ cho rằng việc nắm vững và vận dụng các văn bản pháp luật 
là công việc của các cơ quan công quyền, còn hoạt động quản lý GD là hoạt 
động chuyên môn thuần tuý chứ không liên quan gì đến pháp luật  .  Thêm vào 
đó là thói quen quản lý theo chủ nghĩa kinh nghiệm đã làm cho một số CBQL 
ngại tiếp cận với các loại văn bản  pháp luật . 

 
Chương III. Các biện pháp tăng cường công tác  quản lý bằng pháp luật của 
Hiệu trưởng trường THPT. 
1. Phương hướng chỉ đạo. 

Hội nghị lần thứ 3 BCHTW Đảng (khoá VIII) đã xây dựng chiến lược 
cán bộ, trong đó có qui định những tiêu chuản của cán bộ trong thời kỳ đổi 
mới. 

- Một là, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết 
quả đường lối của Đảng,  chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

- Hai là, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và 
kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung 
thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 

- Ba là, có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ 
năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao. 
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Về vị trí, nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Luật giáo dục năm 1998 (Điều 49 
chương 3) cũng qui định : 

- Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà 
trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận. 

- Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải được 
đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT đã được qui định rõ 
trong Điều lệ Trườgn trung học (ban hành kèm theo Quyết định số 
23/2000/QĐ-BGDDT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) : 

a) Tổ chức, quản lý bộ máy nhà trường ; 

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; 

c) Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh ; quản lý chuyên môn ; phân 
công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, 
nhân viên; 

d) Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh ; 

đ) Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường ; 

e) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, 
nhân viên và học sinh; tổ chức thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động 
của nhà trường ; 

g) Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ 
hiện hành. 

Việc xây dựng các biện pháp tăng cường công tác quản lý bằng pháp 
luật phải quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các văn bản luật và các văn bản 
pháp qui của Nhà nước đã kể trên. 
2. Một số biện pháp cơ bản để tăng cường công tác quản lý bằng pháp luật. 

Để tăng cường công tác quản lý bằng pháp luật đòi hỏi phải có sự tác 
động thống nhất, đồng bộ và hợp lý trên cả 3 mặt : 

- Sự tác động bằng thể chế giáo dục từ phía Nhà nước và cơ quan quản 
lý vĩ mô - Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

- Sự tác động trực tiếp thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL của 
trường Cán bộ quản lý GD & ĐT. 

- Sự tác động của cấp quản lý trực tiếp đối với trường THPT. 
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- Các biện pháp nội tại của Hiệu trưởng trường THPT \ Sở GD&ĐT 

a) Các biện pháp về thể chế của Bộ GD & ĐT. 

- Để định hướng về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Hội nghị 
BCHTW3 (khoá VIII) đã chỉ rõ : 

   + Chú trọng bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quan điểm, đườgn lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các 
kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hoá, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
các kiến thức mới của thời đại ... 

   + Bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, quản lý 
kinh tế, khoa học, công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách lãnh đạo ... 

- Quán triệt các quan điểm chỉ đoạ của Đảng, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT 
đã ban hành Quyết định số 3481/GD-ĐT (ngày 01/11/1997). Hiệu trưởng 
trường Cán bộ quản lý GD & ĐT đã ban hành Chương trình chi tiét bồi 
dưỡng cán bộ và công chức ngành GD & ĐT áp dụng cho 8 nhóm đối tượng 
CBQL (Ban hành kèm theo điều 3 mục 2 của QĐ số 3481/GD-ĐT của Bộ 
trưởng Bộ GD & ĐT). 

Các văn bản của Bộ, Trường cán bộ quản lý GD & ĐT đã bước đầu 
được triển khai có kết quả. Tuy nhiên, cho đến nay thực trạng của vấn đề vẫn 
còn bộc lộ một số điểm đáng chú ý : 

   + Hiện vẫn còn một bộ phận nhỏ CBQL đã được bổ nhiệm các chức 
vụ quản lý nhưng chưa được cử đi học hoặc đã được cử đi học nhưng chưa đi 
học ở một khoá bồi dưỡng CBQL nào. 

   + Chươưng trình chi tiết bồi dưỡng cán bộ và công chức hiện đã bị 
điều chỉnh theo hướng cắt giảm nghiêm trọng (phần quản lý nhà nước trong 
chương trình  chi tiết qui định từ 120 - 135 tiết, nay chỉ còn 45 - 60 tiết). 

- Chúng tôi xin đề xuất một biện pháp mang tính thể chế là : Bộ GD & 
ĐT cần ban hành một văn bản pháp qui, trong đó : 

   + Qui định bắt buộc phải đi học đối với một cán bộ sắp được bổ nhiệm 
- Việc dự một lớp tập huấn CBQL là điều kiện tiên quyết cho việc bổ nhiệm. 

   + Qui định một chương trình bồi dưỡng "Cứng" với những qui định 04 
phần nội dung ổn định, các trường CBQL không được tuỳ tiện cắt xén nội 
dung và thời lượng. 
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   + Các văn bản pháp qui của Bộ GD & ĐT và của Trường CBQL phải 
mang tính ổn định, có hiệu lực pháp lý trong một khoảng thời gian nhất định 
(từ 5 năm đến 10 năm, hoặc trên 10 năm nếu văn bản đó phù hợp với thực 
tiễn). 

   + Bộ, Trường CBQL và Hiệu trưởng các trường THPT là những chủ 
thể quản lý, cho nên cả 3 chủ thể này không thể và không được phép làm trái 
những qui định pháp luật. 

b) Các biện pháp tác động trực tiếp bằng công tác đào tạo, bồi dưỡng 
CBQL của Trường Cán bộ quản lý GD & ĐT. 

- Nhà trường cần triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối 
với 8 nhóm đối tượng CBQL theo đúng Chương trình chi tiết bồi dưỡng cán 
bộ và công chức Nhà nước Ngành GD & ĐT và Quyết định số 3481/GD-ĐT. 

Tuyệt đối không cắt giảm nội dung và thời lượng đã được qui định. 

- Nhà trường cần đặt ra yêu cầu mang tính bắt buộc đối với đội ngũ cán 
bộ giảng dạy là : 

   + Giảng dạy phải bám sất nội dung chương trình theo đúng "Chương 
trình chi tiết". 

   + Giảng viên phải thườgn xuyên vận dụng các phương pháp dạy học 
tích cực đối với các lớp bồi dưỡng CBQL. 

- Nhà trường và các bộ phận chức năng tiếp tục nghiên cứu để đổi mới 
phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm "Đa dạng hoá các hình 
thức đào tạo", kết hợp tốt 3 hình thức bồi dưỡng : 

   + Bồi dưỡng 8 đối tượng truyền thống ở tại trường . 

   + Bồi dưỡng cho các lớp ở các tỉnh bạn theo hợp đồng, theo đơn đặt 
hàng 

   + Hình thức đào tạo, bồi dưỡng từ xa. 

Để thực hiện tốt phương thức này, Trường Cán bộ quản lý GD & ĐT 
phải tập trung nhân tài, vật lực, tài chính để xây dựng, hoàn chỉnh 3 bộ giáo 
trình đáp ứng yêu cầu của 3 hình thức đào tạo, bồi dưỡng trên. 

c) Các lớp tác động của Sở GD & ĐT. 

- Sở GD & ĐT tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của 
CBQL các cấp, CBQL giáo dục và đội ngũ giáo viên cần được quán triệt và 
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nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và vai trò quan trọng của việc học tập, 
nâng cao hiểu biết về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Cán bộ quản lý giáo dục phải thấu suốt phương châm "Sống và quản lý 
theo pháp luật, bằng pháp luật", mà trước hết là phải nắm vững các văn bản 
pháp luật then chốt như Luật giáo dục, Pháp lệnh cán bộ - công chức, Điều lệ 
trường trung học ... và các văn bản pháp qui củ Bộ GD & ĐT. 

- Sở GD & ĐT cần xây dựng qui hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đườgn lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ CBQL theo sự phân cấp quản lý. 
Sở cung cấp đầy đủ các văn bản của Ngành cho các Trường THPT. 

- Giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá CBQL, trong đó 
có các biện pháp cụ thể là : 

   + Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá như : Hiệu trưởng đã 
vận dụng tốt các văn bản pháp luật vào việc quản lý ; kết quả cụ thể của từng 
hoạt động quản lý ... 

   + Các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá 

   + Xây dựng và phát triển các điển hình ... 

- Sử GD & ĐT tạo mọi điều kiện đẻ các trường trực thuộc được trang bị 
đủ các phương tiện dạy học, đặc biệt là các phương tiện phục vụ việc giảng 
dạy môn giáo dục công dân, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn để giảng 
dạy môn giáo dục công dân 

d) Các biện pháp của Hiệu trưởng Trường THPT để tăng cường công tác 
quản lý bằng pháp luật. 

* Các cấp quản lý giáo dục và Hiệu trưởng trường học phải nghiên 
cứu, tìm hiểu pháp luật có liên quan đến chức trách của mình. 

ý chí Nhà nước được thể hiện trong các văn bản pháp qui. Người quản 
lý khi nghiên cứu văn bản phải nắm được cơ cấu của một qui phạm pháp luật 
(giả định, qui định, chế tài) để thực hiện đúng với điều kiện, hoàn cảnh với 
người, với việc. 

Người CBQL phải biết xử lý văn bản theo trình tự : 

1- Nghiên cứu nội dung văn bản, tìm hiểu những văn bản trích dẫn và 
văn bản liên quan. 

2- Xác định phạm vi hiệu lực của các qui phạm pháp luật trong văn bản. 



 43
 

3- Tổ chức thực hiện, áp dụng văn bản (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, 
điều phối, kiểm tra, đánh giá ...) 

4- Phân loại, hệ thống hoá và tổ chức lưu trữ. 

* Hiệu trưởng nhà trường phải tổ chức tốt việc thi hành pháp luật, 
phải xây dựng thói quen quản lý theo pháp luật và quản lý bằng pháp luật. 

Trước hết, người quản lý phải có thông tin đầy đủ về pháp luật để chỉ 
đạo và thanh tra cấp dưới, phải "cập nhật" các văn bản pháp qui mới ban 
hành để kịp thời nắm được đường lối, chủ trương, chính sách, chế độ mới về 
giáo dục để áp dụng vào công việc hàng ngày của mình. 

Người CBQL phải tổ chức, chỉ đạo thực  hiện pháp luật đồng thời với 
việc chỉ đạo và kiểm tra chuyên môn của mình, phải làm tốt việc truyền đạt 
và phổ biến luật pháp, phải giáo dục cho mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu 
rõ công dân được làm gì, không được làm gì và công dân có nghĩa vụ phải 
làm những gì ? 

   + Hiệu trưởng phải hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức quàn chúng trong 
trường THPT (Công đoàn, Đoàn thanh niên CS HCM, Hội phụ nữ ...) tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật như : Thi tìm hiểu pháp luật, 
lồng ghép các nội dung tìm hiểu pháp luật vào các phong trào thi đua của 
trường . 

   + Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
hoặc đào tạo mới đẻ có đủ giáo viên được đào tạo chuẩn để giảng dạy bộ môn 
giáo dục công dân. 

   + Xây dựng tủ sách pháp luật, trang bị đủ các phương tiện phục vụ cho 
việc giảng dạy môn giáo dục công dân. 

Đồng thời, khi cần thiết phải ban hành văn bản để thể hiện các quyết 
định quản lý của mình Hiệu trưởng và cán bộ quản lý cũng phải hiểu đầy đủ 
thủ tục ban hành cũng như kỹ thuật soạn thảo văn bản. 

* Sau khi đã truyền đạt, phổ biến và thực hiện pháp luật, người 
CBQL còn phải tiến hành hệ thống hoá luật lệ và tổ chức tốt việc lưu trữ 
và thanh lọc những văn bản hết hiệu lực. 

Căn cứ vào nội dung của văn bản, Hiệu trưởng có thể tổ chức hệ thống 
hoá luật lệ của ngành giáo dục - đào tạo theo thứ tự : 



 44
 

- Văn bản qui định về những vấn đề chung như đường lối, chính sách 
giáo dục, mục tiêu, nguyên lý giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, chiến 
lược phát triển giáo dục . 

- Văn bản về tổ chức và quản lý hệ thống giáo dục, bao gồm văn bản về 
tổ chức bộ máy quản lí giáo dục, phân công, phân cấp trong quản lý giáo dục, 
tổ chức các ngành học, các loại hình trường lớp, các điều lệ, qui chế của các 
tổ chức giáo dục, hệ thống tổ chức giáo dục ngoài nhà trường . 

- Văn bản về chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và 
học sinh, bao gồm : Chế độ lao động và tiền lương, biên chế nhà trường và cơ 
quan quản ly giáo dục, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác. 

- Văn bản chỉ đạo các hoạt động giáo dục và đào tạo (văn bản chuyên 
môn) như : chương trình, kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử ...  

- Văn bản về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, về quản lý tài chính, 
thiết bị, vật tư, thư viện, phòng thí nghiệm ... 

- Các văn bản khác ... 

* Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch.đào tạo cán bộ và xây dựng 
những bộ phận chuyên trách về công tác pháp chế trong nhà trường để 
giúp thủ trưởng đơn vị về : 

- Thông tin giáo dục . 

- Hệ thống hoá, thanh lọc và lữu trữ văn bản pháp qui 

- Soạn và ban hành văn bản 

- Tham mưu, cố vấn đề pháp lý trong công tác quản lý giáo dục . 

* Người CBQL phải làm cho quần chúng (giáo viên và học sinh) có ý 
thức "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", cụ thể là : 

- Tạo điều kiện để giáo viên và học sinh được tham gia xây dựng và 
hoàn thiện những văn bản pháp qui có liên quan đến quyền lợi và nhiệm vụ 
của mình. 

- Thường xuyên giáo dục cho giáo viên, học sinh hiểu để thực hiện 
nghiêm chỉnh pháp luật chung và qui định của ngành, từ bắt buộc đến tự giác, 

- Làm cho mỗi người có ý thức và có điều kiện giám sát việc thi hành 
pháp luật, tiến tới đấu tranh đòi thi hành pháp luật (ở cả hai phía : lãnh đạo và 
bị lãnh đạo) 
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Thực hiện được như vậy thì tính cưỡng chế của pháp luật từ một phía 
(phía nhà nước) biến thành cưỡng chế từ hai phía (cưỡng chế của xã hội và 
cưỡgn chế của bản thân), và khi ý thức thi hành pháp luật đã trở thành thói 
quen thì sự cưỡng chế có tính máy móc biến thành cưỡng chế có tính tự giác. 
Phần III. Kết luận và khuyến nghị. 
I. Kết luận 

Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, 
có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý 
tưởng độc lập dân tộc  và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân 
cách, phảm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc. (Luật giáo dục 1998 - Điều 2, Chương 1). 

Để đạt được những mục tiêu trên, vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên, 
đặc biệt là xây dựng đội ngũ CBQL giáo dục là hết sức quan trọng. Đội ngũ 
CBQL này có vai trò quyết định đến sự phát triển nền giáo dục quốc dân, bởi 
vì họ là những người trực tiếp tổ chức chỉ đạo hoạt động của nhà trường và 
những người hiện thức hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về giáo dục & đào tạo vào cuộc sống. 

Bậc THPT là một bậc học rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc 
dân. 

Việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THPT là một đóng góp 
quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Để nâng cao chất lượng 
giáo dục thì phải nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ CBQL. Một trong 
những biện pháp           là : CBQL phải tăng cường hiệu lực quản lý giáo dục 
bằng pháp luật. 

Tất cả các nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT về : Tổ 
chức bộ máy nhà trường, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, 
quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý hành chính, tài chính, 
tài sản nhà trường ... đều được qui định chặt chẽ trong các văn bản pháp qui 
của Bộ GD&ĐT. Do đó, để nâng cao hiệu lực quản lý giáo dục, người Hiệu 
trưởng phải nắm vững các văn bnr pháp luật để quản lý nhà trường bằng pháp 
luật giáo dục . 

Tuy nhiên, để tăng cường hiện quả quản lý trường học, các cấp quản lý 
phải có sự tác động đồng bộ và thống nhất từ nhiều phía : Các biện pháp về 
thể chế từ Bộ GD&ĐT; Các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng CBQL từ phía 
trường Cán bộ quản lý GD & ĐT; Các biện pháp của Sở GD & ĐT - cấp 
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quản lý trực tiếp đối với Hiệu trưởng trường THPT và các biện pháp tác động 
nội tại của chính Hiệu trưởng trường THPT. 

Trong hệ thống các biện pháp tác động đó thì các biện pháp nội tại của 
chính Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện giữ vai trò quyết định 
cho việc nâng cao hiệu lực quản lý giáo dục bằng pháp luật. 

Tóm lại : Muốn thực hiện được mục tiêu giáo dục, nâng cao chất lượng 
giáo dục, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của đất nước thì cần phải chú 
trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung và đội 
ngũ CBQL nhà trường nói riêng. Trong đó vấn đề tăng cường hiệu lực quản 
lý giáo dục là một yêu cầu cấp bách, nó đòi hỏi sự phối hợp chỉ đạo nghiêm 
túc từ các cấp chính quyền, ngành GD & ĐT. Bản thân mỗi CBQL giáo dục 
cũng phải tự ý thức được là : CBQL phải học thường xuyên, học suốt đời, 
không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt để có đủ phẩm chất đạo đức, 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. 

 
II. Khuyến nghị : 

Từ những kết luận trên, từ những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân 
và kết quả xử lý những thông tin quản lý thu thập từ các phiếu trắc nghiệm 
đối với các lớp bồi dưỡgn CBQL, chúng tôi xin đưa ra một số khuyến nghị 
sau : 

- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

   + Sớm ban hành các văn bản qui định cụ thể các tiêu chuẩn,  chức 
danh đối với CBQL nói chung, trong đó có CBQL trường THPT. 

   + Ban hành hoặc chỉ đạo các bộ phận trực thuộc ban hành chương 
trình bồi dưỡng CBQL trường học, chương trình này phải mang tính ổn định 
tương đối, có nội dung và hiệu lực pháp lý trong một thời gian đủ dài. 

- Đối với trường cán bộ quản lý GD & ĐT. 

   + Triển khai thực hiện đúng các chương trình chi tiết bồi dưỡng cán bộ 
và công chức nhà nước ngành GD & ĐT. 

Tuyệt đối không cắt giảm nội dung và thời lượng của chương trình . 

   + Triẻn khai việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực đối với 
đội ngũ giảng viên, có chế độ khuyến khích vật chất đối với hoạt động này. 
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- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo. 

   + Xây dựng qui hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡgn CBQL để 
nâng cao và cập nhật trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đường lối của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ CBQL. 

   + Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các qui định 
pháp luật, thực hiện các văn bản của Ngành GD & ĐT. 

   + Cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật và văn bản chỉ đạo chuyên 
môn cho các nhà trường . 

   + Tạo điều kiện để các trường có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn để giảng 
dạy môn giáo dục công dân. 

- Đối với Hiệu trưởng các trường  THPT. 

   + Hiệu trưởng phải tự nâng cao hiểu biết pháp luật thông qua việc dự 
các lớp bồi dưỡng CBQL giáo dục, qua việc tự nghiên cứu, tìm hiểu các văn 
bản pháp luật có liên quan đến chức trách của mình. 

   + Tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật, xây dựng thói quen "Sống 
và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" đối với giáo viên, nhân viên, học 
sinh và với chính Hiệu trưởng. 

   + Tiến hành hệ thống hoá pháp luật và quản lý, lưu trữ các văn bản 
pháp luật. 

 

 
Phần  phụ  lục. 
      I. Phiếu hỏi 
 
       Để góp phần tăng cường công tác quản lý bằng pháp luật của Hiệu 
trưởng trường THPT,  xin đồng chí cho một số ý kiến bằng cách đánh dấu 
vào các câu hỏi sau đây .   Xin trân trọng cảm ơn .  

 
 Họ và tên : ............................................         Tuổi :.............. 
Trình độ :         - Thạc sĩ:                             - ĐH:                            -CĐ:  
 
Trước khi đến trường CBQL GD, Đ/C đã học môn Quản lí HCNN hoặc NN-
pháp luật 
ở đâu chưa ?    Đã học :                                   chưa học :                    
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1)   Đ/C đã thực hiện công tác giáo dục pháp luật (trực tiếp hoặc mời báo 
cáo viên) cho CB-giáo viên, học sinh trong trường của mình chưa ? 
1)Mời :               2)Trực tiếp giảng:                3) Cả (1)và (2)                 4) 
Chưa :      
 
2) Đ/C đã hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức quần chúng trong đơn vị (Công 
đoàn, Đoàn TNCS, Hội PN...) tổ chức các hoạt động tuyên truyền , giáo dục 
pháp luật như: Thi tìm hiểu PL, lồng ghép các nội dung tìm hiểu PL vào các 
phong trào thi đua của trường chưa ? 
Làm thường xuyên :                   Thỉnh thoảng :                      Chưa làm :  
 
3) Trường THPT của Đ/C đã có đủ giáo viên được đào tạo chuẩn để giảng 
dạy môn giáo dục công dân chưa ?   
   Đã có đủ  :                     Còn thiếu ít :                       Còn thiếu nhiều : 
 
4) Đ/C đã hệ thống hoá các văn bản quy phạm  pháp luật về giáo dục(theo 
vần chữ cái, theo thời gian ban hành... ) để thuận lợi cho việc tìm kiếm, áp 
dụng chưa ?               
 Làm thường xuyên :                         Thỉnh thoảng:                       Chưa làm :  
 
5) Trường THPT của Đ/C đã có nhân viên hoặc bộ phận chuyên trách làm 
công tác quản lý các văn bản  (quản lý công văn đến, CVđi, lưu trữ CV) 
chưa ? 
                Đã có :                                 chưa có :                   
 
6) Đ/C đã dựa vào văn bản pháp luật của nhà nước, quy định của ngành để 
soạn thảo các văn bản nội bộ (nội quy, quy định trong trường...) để quản lý 
và triển khai các nhiệm vụ của nhà trường chưa?         
   Làm thường xuyên :                      Thỉnh thoảng:                       Chưa làm :  
 
7) Trong công tác quản lý nhà trường đồng chí đã có khi nào phải nhờ dịch 
vụ pháp lý (luật sư, công chứng, chuyên gia pháp luật...) 
Luật sư:                Công chứng:                   Chuyên gia PL:               Chưa 
nhờ :        
 
 
8)Trường của Đ/C đã có tủ sách pháp luật chưa? 
Đã có  :                      Số tên loại sách hiện có :                       Chưa có: 
 
9) Các phương tiện phục vụ cho việc giảng dạy môn giáo dục công dân (đèn 
chiếu, tranh ảnh, mô hình,....) hiện có: 

 Đầy đủ:                   Tạm đủ :                       Thiếu ít :                     Thiéu 
nhiều: 
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 10.   Theo  đồng chí, những biện pháp nào sau đây là quan trọng nhất  để 
tăng cường công tác quản lý trường trung học phổ thông bằng pháp luật và 
theo pháp luật : 

a.  Tập hợp những văn bản quy phạm  pháp luật về giáo dục,  quy định, quy 
chế đã được ban hành và quán triệt cho mọi thành viên trong trường:  ; 

b. Hiệu trưởng cụ thể hoá những văn bản chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp 
với  điều kiện của trường ở địa phương để tăng cường tính khả thi ; 

c.  Người Hiệu trưởng phải nắm chắc các văn bản pháp luật, pháp quy liên 
quan đến công tác quản lý nhà trường của mình ; 

d.  CBQL cần phải được bồi dưỡng kiến thức QL NN về giáo dục ;                
 
11- Trong các văn bản liệt kê dưới đây, Đ/C đã đọc và vận dụng những văn 
bản nào để quản lý trường trung học phổ thông trong suốt quá trình quản lý 
nhà trường : 
 a .   Luật  Giáo dục    (1998 ) ; 

  b . Pháp lệnh cán bộ - công chức (1998)    
  c . Điều lệ trường trung học (2000) ; 
  d- Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg về phổ biến, giáo dục pháp luật ; 

e. Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDDT về Qui chế thực hiện 
 dân chủ trong hoạt động của nhà trường; 
f. Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg về thu, chi và quản lí học phí ; 
g. Quyết định số 08/1999/QĐ-BGDDTvề Qui chế tuyển sinh vào  
     các trường THPT, THCS; 
h. Thông tư số 12/TT-GDDT hướng dẫn thanh tra bậc THPT; 
i. Thông tư số 25/TT-GDDT / Qui chế thi tốt nghiệp THPT, THCS; 
j. Thông tư  liên bộ số 5608/TT-LB hướng dẫn thực hiện việc 
         dạy thêm giờ của GV các trường  phổ thông công lập; 
k. Chỉ thị năm học  ; 
 
12. Tính cần thiết của việc học tập, nâng cao kiến thức Quản lý hành chính 
NNcho cán bộ QLGD: Rất cần thiết :              Cần thiết :                 Không 
cần thiết :  

 
13- Những biện pháp, hình thức mà đồng chí đã sử dụng để nâng cao chất 
lượng giáo dục pháp luật và tăng cường hiệu lực quản lý giáo dục trong đơn 
vị của mình ? 
                                                ( Viết cả ở trang sau......) 
    
..........................................................................................................................
.............. 
..........................................................................................................................
............ 
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........................................................ 

 

 
II. Các văn bản qui  phạm pháp luật hiện hành về giáo dục trung học phổ 
thông. 

A. Các qui  định về nhà trường . 

- Luật giáo dục (2/12/1998) 

- Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ : Qui 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục . 

- Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/11/1998 của Bộ trưởng 
Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế về tổ chức và hoạt động 
thư viện trường phổ thông. 

- Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD & ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng 
Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học. 

- Quyết định số 27/2001/QĐ/BGD & ĐT ngày 5/7/2001 của Bộ trưởng 
Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Qui chế công nhận trường trung học 
đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến 2010). 

- Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg  ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 
của liên tịch Bộ giáo dục và đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998. Được hướng dẫn bổ sung 
bởi TTLT số 38/2001 ngày 22/8/2001. 

- Thông tư số 150/1998/TT-BTC ngày 19/11/1998 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công 
chức nhà nước. 

- Thông tư số 07/2000/TT/BTC ngày 18/1/2000 của Bộ tài chính hướng 
dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân 
sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức. 

- Thông tư số 34/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ tài chính hướng 
dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo 
dục công lập. 
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- Quyết định số 240/QĐ ngày 5/3/1984 của Bộ trưởng Bộ giáo dục ban 
hành bản Qui định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt áp dụng 
cho các sách giáo khoa, báo và văn bản của ngành giáo dục . 

- Chỉ thị số 23/CT ngày 16/10/1987 của Bộ trưởng Bộ giáo dục về việc 
tổ chức duyệt mẫu đồ dùng dạy học. 

- Thông tư số 14/TT ngày 19/12/1990 của Bộ giáo dục và đào tạo hướng 
dẫn công tác và tổ chức bảo vệ các cơ quan trường học theo Nghị định số 
223/HĐBT. 

- Thông báo số 31/TB ngày 15/2/1993 của Chính phủ về việc treo Quốc 
kỳ, chào cờ và hát Quốc ca. 

- Thông tư số 9/TT-BGD & ĐT ngày 9/8/1993 về việc hướng dẫn treo, 
chào Quốc kỳ và hát Quốc ca. 

- Thông tư số 68/TT/VH-TT ngày 24/8/1993 của Bộ Văn hoá - thông tin 
hướng dẫn kích thước, địa điểm treo và cách treo Quốc kỳ. 

- Quốc định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/5/2001 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo về việc ban hành Qui chế giáo dục thể chất và y tế trường 
học. 

- Quyết định số 243/CP ngày 28/6/1979 của Hội đồng Chính phủ về tổ 
chức bộ máy, biên chế của các trường phổ thông. 

- Chỉ thị số 18/GD-ĐT ngày 22/9/1997 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 
đào tạo về không tổ chức lớp chọn ở các cấp học, không tổ chức trường 
chuyên ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. 

- Quyết định số 3012/QĐ ngày 12/12/1984 của Bộ trưởng Bộ giáo dục 
ban hành Qui chế bảo quản và sử dụng đồ đùng dạy học . 

- Chỉ thị số 25/2001/CT-BGD&ĐT ngày 3/7/2001 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo về các biện pháp tăng cường công tác giáo dục quốc 
phòng ở các cơ sở thuộc ngành trong tình hình mới. 

- Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD & ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công 
nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005. 

- Thông tư Liên Bộ số 22/TT-ngày 11/9/1981 của Liên Bộ Giáo dục - 
Tài chính hướng dẫn việc quản lý tủ sách giáo khoa đẻ cho mượn và cho thuê 
ở các trường phổ thông. 
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- Nghị quyết số 40/2000/QH 10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội về đổi 
mới chương trình giáo dục phổ thông. 

- Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 
40/2000/QH 10 của Quốc hội. 

- Quyết định số 167/QĐ-HĐBT ngày 28/9/1982 của Hội đồng Bộ 
trưởng về Ngày nhà giáo Việt Nam. 

- Thông tư số 26/TT ngày 14/10/1982 của Bộ giáo dục hướng dẫn thực 
hiện ngày nhà giáo Việt Nam. 

- Chỉ thị Liên Bộ số 23/CT-LB ngày 27/7/1983 của Liên Bộ giáo dục và 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  về việc bố trí đủ số 
lượng, chất lượng và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên làm công tác 
Đoàn, Đội trong trường học. 

- Quyết định số 931/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/4/1993 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo về viện ban hành Quy chế về công tác giáo dục thể chất 
trong nhà trường các cấp. 

- Chỉ thị số 09/GD&ĐT ngày 29/6/1995 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 
đào tạo về việc đẩy mạnh trồng cây ở trường học. 

- Chỉ thị số 10/CT-BGD&ĐT ngày 30/6/1995 của Bộ trưởng Bộ giáo 
dục và đào tạo về việc tăng cường giáo dục phòng chống AIDS và các tệ nạn 
xã hội trong ngành giáo dục và đào tạo . 

- Chỉ thị số 10/GD-ĐT ngày 4/5/1996 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào 
tạo về việc tổ chức giáo dục học sinh, sinh viên trong dịp hè. 

- Chỉ thị số 24/CT-BGD&ĐT ngày 11/11/1996 của Bộ trưởng Bộ giáo 
dục và đào tạo về tăng cường công tác phòng chống tệ nạn ma tuý ở các 
trường học. 

- Chỉ thị số 08/GD-ĐT ngày 12/5/1997 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 
đào tạo về việc tăng cường công tác vệ sinh trường học. 

- Quyết định số 126/CP ngày 19/3/1981 của Hội đồng Chính phủ về 
công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và việc sử dụng hợp lý học 
sinh các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường . 

- Quyết định số 361/QĐ ngày 2/4/1984 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 
đào tạo về việc ban hành Điều lệ tổ chức hội khoẻ Phù Đổng. 
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- Quyết định số 804/QĐ ngày 31/7/1984 của Bộ trưởng Bộ giáo dục qui 
định tạm thời về việc trồng cây gây rừng đem lại màu xanh cho đất nước đối 
với các trường phổ thông. 

- Thông tư số 5/TT ngày 10/7/1990 của Bộ giáo dục và đào tạo hướng 
dẫn thực hiện phương thức phát hành sách giáo khoa và tổ chức thư viện 
trong các nhà trường phổ thông. 

- Thông tư liên tịch số 35/1999/TTLT-BGD&ĐT - BVH-TT  ngày 
15/9/1999 củ Liên tịch Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Văn hoá thông tin về 
việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở các bậc 
học phổ thông. 

- Thông tư số 12/TT-GD-ĐT ngày 4/8/1997 của Bộ Giáo dục và đào tạo 
về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học trung học phổ thông. 

- Thông tư số 28/TT ngày 3/10/1980 của Bộ giáo dục qui định tiêu 
chuẩn trường phổ thông tiên tiến về thể dục vệ sinh. 

- Quyết định số 34/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/2000 của Bộ trưởng 
Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Qui định về tiêu chuẩn danh hiệu 
giáo viên trung học phổ thông giỏi, trường trung học phổ thông tiên tiến, 
trường trung học phổ thông tiên tiến xuất sắc. 

- Nghị định số 241/HĐBT ngày 5/8/1991 của Hội đồng Bộ trưởng qui 
định về tổ chức và hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân. 

- Thông tư Liên bộ số 01/TT-LB ngày 1/11/1991 của Liên Bộ Tổng 
thanh tra Nhà nước và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam  hướng dẫn việc 
thực hiện Nghị định 241/HĐBT đối với các Ban thanh tra nhân dân tại cơ 
quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc thành 
phần kinh tế quốc doanh. 

- Hướng dẫn số 89/CĐN ngày 19/4/1996 của Công đoàn giáo dục Việt 
Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội công nhân viên chức trong ngành giáo dục - 
đào tạo . 

- Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCB-TLĐLĐ ngày 4/12/1998 
của Liên tịch Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Tổng liên đoàn lao động Việt 
Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ - công chức trong cơ 
quan. 

- Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành 
Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 
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- Chỉ thị số 38/1998/CT-TTg ngày 11/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc triển khai Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

- Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Qui chế công khai tài chính đối với ngân sách 
Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước 
và các quĩ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân. 

- Thông tư số 10/1998/TT-TCCB ngày 5/12/1998 của Ban tổ chức - cán 
bộ Chính phủ hướng dẫn triển khai Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt 
động của cơ quan. 

- Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ trưởng 
Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Qui chế thực hiện dân chủ trong 
hoạt động của nhà trường . 

 
B. quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức. 

1. Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 20/2/1998. 

2. Về thi tuyển, thi nâng ngạch sử dụng, quản lý công chức và người 
lao động theo hợp đồng. 

- Công văn số 1904/TCCB ngày 2/4/1996 của Bộ Giáo dục và đào tạo 
về việc hướng dẫn nội dung thi tuyển dụng mới công chức vào ngạch giáo 
viên giảng dạy tại các trường thuộc bậc học mầm non, phổ thông. 

- Quyết định số 463/1998/QĐ-TCCB-BCTL ngày 4/9/1998 của Bộ 
trưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành qui định thi 
nâng ngạch nhân viên lên cán sự, từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch 
chuyên viên. 

- Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về việc 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Hướng dẫn: Thông tư số 04/1999/TT-TCCB ngày 20/3/1999 của Ban 
tổ chức cán bộ Chính phủ . 

- Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCB-CCVC ngày 5/12/1998 của Bộ 
trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành Qui chế đánh 
giá công chức hàng năm. 

- Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCB ngày 12/2/1999 của Bộ trưởng, 
Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành Qui chế thi nâng 
ngạch công chức. 
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- Thông tư liên tịch số 18/1999/TTLT-BGD&ĐT-BTCCP ngày 
5/5/1999 của liên tịch Bộ giáo dục và đào tạo - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ 
hướng dẫn thực hiện nội dung thi tuyển công chức vào ngạch giáo viên ở 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. 

- Chỉ thị số 18/2001-CT-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ 
về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo 
dục quốc dân. 

- Bộ Luật lao động năm 1994 (từ điều 26 đến điều 43 về hợp đồng lao 
động . 

- Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ qui định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao 
động . 

- Thông tư số 21/TT-LĐTBXH ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động - 
Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
198/CP ngày 31/12/1994. 

- Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực 
hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp. 

- Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban tổ chức 
cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 
1711/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 
việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 

- Thông tư số 17/2001/TT-BTC ngày 18/1/2001 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc cấp phát, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chế độ hợp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp. 

3. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

- Chỉ thị số 422/TTg ngày 15/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý và công chức Nhà nước. 

- Thông tư liên bộ số 171/TTLB ngày 4/11/1994 của Liên Bộ Ban tổ 
chức cán bộ Chính phủ - Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện chỉ thị 
số 422/TTg ngày 15/8/1997. 
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- Chỉ thị số 06/BGD&ĐT ngày 10/4/1995 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 
đào tạo về công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trung học 
chuyên ban. 

- Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước. 

- Thông tư liên tịch số 79/TTLT ngày 19/9/1997 của Liên tịch Ban tổ 
chức cán bộ Chính phủ - Bộ kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục 
và đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996. 

- Chỉ thị số 30/1998/CT-BGD&ĐT ngày 20/5/1998 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo về việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên bộ môn giáo dục 
công dân trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên ban. 

4. Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức. 

- Thông tư số 444/TCCP-VC ngày 5/6/1993 của Ban tổ chức cán bộ 
Chính phủ hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn các ngạch công chức hành chính. 

- Quyết định số 202/TCCP-VC ngày8/6/1994 của Bộ trưởng, trưởng ban 
tổ chức cán bộ Chính phủ vè việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
công chức ngành giáo dục - đào tạo. (Được hướng dẫn bởi : CV số 4375 ngày 
27/6/1995 của Bộ GD-ĐT và CV số 1904 ngày 2/4/1996 của Bộ GD-ĐT). 

5. Về điều động biệt phái. 

- Quyết định số 47/TTg ngày 9/2/1980 của Thủ tướng Chính phủ về chế 
độ công tác của giáo viên miền xuôi được điều điều động đến công tác ở 
vùng núi, hải đảo và vùng xa xôi hẻo lánh. 

- Thông tư số 13/TT ngày 14/5/1980 của Bộ giáo dục qui định về công 
tác điều động và thuyên chuyển giáo viên của ngành giáo dục . 

- Thông tư số 17/TT ngày 5/8/1982 của Bộ giáo dục hướng dẫn thực 
hiện Quyết định số 47/TTg ngày 9/2/1980. 

- Chỉ thi số 22/CT ngày 20/7/1983 của Bộ trưởng Bộ giáo dục về việc 
điều động, phân phối, sử dụng giáo viên trung học phổ thông Ngành giáo dục 
. 

6. Về sắp xếp, tinh giản biên chế, hưu trí, thôi việc. 

- Thông tư Liên bộ số 27/TTLB ngày 7/12/1992 của Liên bộ giáo dục - 
đào tạo - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ về việc sắp xếp đội ngũ giáo viên, 
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cán bộ các trường học của ngành giáo dục - đào tạo thuộc địa phương quản lý 
. 

- Bộ Luật lao động (1994) : Điều 145, 146 qui định về hưu trí, thôi việc 
của cán bộ, công chức. 

- Nghị định số 29/CP ngày 8/5/1996 của Chính phủ về chế độ nghỉ hưu 
do sắp xếp tổ chức và nhân sự. 

- Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế 
độ thôi việc đối với cán bộ, công chức. 

- Thông tư số 28/1999/TT-BTCCBCP ngày 31/7/1999 của Ban tổ chức 
cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 
17/11/1998. 

- Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của Chính phủ về việc tinh giản biên 
chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

- Thông tư liên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 
28/12/2000 của Liên tịch Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính : 
Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp (Hướng dẫn nghị quyết số 16/2000/NQ-CP). 

7. Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi : 

- Thông tư số 25/TT-GD ngày 30/7/1985 của Bộ giáo dục hướng dẫn 
chế độ nghỉ hè của cán bộ giáo viên ngành giáo dục . 

- Bộ Luật lao động (1994) : từ Điều 68 đến Điều 77 về thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi. 

- Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ qui định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

- Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 củ Bộ Lao động - 
Thương binh - Xã hội hướng dẫn Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994. 

- Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. 

- Thông tư số 36/1999/TT-BGD&ĐT ngày 27/9/1999 của Bộ Giáo dục 
và đào tạo hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với ngành 
giáo dục và đào tạo . 
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- Công văn số 4331/LĐTBXH-BHLĐ ngày 16/12/1999 của Bộ lao động 
- thương binh - xã hội về việc nghỉ bù theo Điều 73 của Bộ luật lao động khi 
thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. 

8. Về lương, phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, công tác phí của công 
chức. 

- Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời 
chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp  và 
lực lượng vũ trang. 

- Thông tư số 26/LĐTBXH-TT ngày 13/9/1993 của Bộ lao động thương 
binh xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chế độ tiền lương mới đối với 
công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo . 

- Quyết định số 574/TTg ngày 25/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ bổ 
sung một số chế độ đối với công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực 
lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội. 

- Công văn số 128/TCCB-VC ngày 20/4/1994 của Ban tổ chức cán bộ 
Chính phủ về việc xếp lương mới đối với công chức, viên chức được bổ 
nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo trong khu vực hành chính sự nghiệp; công chức, 
viên chức được điều động, thuyên chuyển công tác từ sau 1/4/1993. 

- Thông tư số 45/TCCB-BCTL ngày 11/3/1996 của Ban tổ chức cán bộ 
Chính phủ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với 
cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể. 

- Thông tư số 39/2000/TT-BTCCBCP ngày 19/6/2000 của Ban tổ chức 
cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với 
công chức đạt kỳ thi nâng ngạch. 

- Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ  về việc 
điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt  phí đối với các 
đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí. 

- Thông tư liên tịch số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 
26/12/2000 của liên tịch Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện đièu chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt 
phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ 
nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước. 

- Thông tư Liên Bộ số 18/TTLB ngày 11/7/1979 của liên Bộ giáo dục - 
Tài chính - Lao động qui định tạm thời chế độ phụ cấp cho giáo viên kiêm 
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nhiệm công tác thư viện trong các trường phổ thông và bổ túc văn hoá tập 
trung. 

- Thông tư liên Bộ số 01/TTLB ngày 10/1/1990 của Liên bộ Giáo dục - 
Tổng cục thể dục thể thao - Tài chính - Lao động - Thương binh - Xã hội về 
một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể 
thao. 

- Thông tư liên Bộ số 11/TT-LB ngày 2/6/1993 của Liên bộ Lao động - 
Thương binh - xã hội - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm trong khu vực hành chính 
sự nghiệp. 

- Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993 của Bộ Lao động - 
Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút. 

- Thông tư số 17/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993 của Bộ Lao động - 
Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm. 

- Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993 của Bộ Lao động-
Thương binh-Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ và 
phụ cấp làm đêm. 

- Thông tư liên bộ số 24/LB-TT ngày 13/7/1993 của Liên bộ Lao động-
thương binh-Xã hội - Tài chính - Tổng cục thống kê hướng dẫn thực hiện chế 
độ phụ cấp đắt đỏ. 

- Thông tư số 13/GDĐT-TT ngày 4/9/1993 của Bộ Giáo dục và đào tạo 
hướng dẫn về việc phân hạng trường học và phụ cấp chức vụ lãnh đạo bổ 
nhiệm trong trường học. 

- Thông tư số 31/LĐTBXH-TT ngày 9/12/1993 của Bộ Lao động - 
Thương binh - Xã hội hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo. 

- Thông tư số 10/TT-GD&ĐT ngày 29/7/1994 của Bộ Giáo dục và đào 
tạo hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh việc phân hạng và phụ cấp chức vụ lãnh 
đạo trong các trường thuộc bậc giáo dục phổ thông. 

- Thông tư Liên bộ số 17/TTLB-BLĐTBXH-BTC-BGD& ĐT ngày 
27/7/1995 của Liên bộ Lao động - Thương binh - Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ 
Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ và phụ cấp dạy 
lớp ghép của ngành giáo dục và đào tạo . 
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- Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng 
dạy trong các trường công lập của Nhà nước. 

- Thông tư Liên tịch số 147/1998/TTLT-TCCBCP-BTC-BLĐTBXH-
BGD-ĐT ngày 5/3/1998 của Liên tịch Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ tài 
chính - Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ 
tướng Chính phủ . 

- Thông tư Liên tịch số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN 
ngày 18/1/2001 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội - bộ Tài 
chính - Uỷ ban dân tộc và miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu 
vực. 

- Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ về chính 
sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, 
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính qui 
định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong 
nước. 

- Thông tư Liên bộ số 33/TTLB ngày 25/6/1987 của Liên bộ Y tế - Tổng 
Công đoàn Việt Nam qui định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo 
hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh 
cần chữa dài ngày. 

- Bộ luật lao động (các điều 107, 142 đến 146) về hưởng các chế độ trợ 
cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, 
hưu trí, chế độ tử tuất. 

- Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ về việc ban hành 
Điều lệ bảo hiểm xã hội. 

- Thông tư số 06/TT-LĐTBXH ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động - 
Thương binh - Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều để thực hiện Điều lệ 
bảo hiểm xã hội (26/1/1995) 

- Thông tư số 58/TC-HCSN ngày 24/7/1995 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn tam thời phương thức thu nộp bảo hiểm xã hội. 

- Công văn số 206/BHXHVN ngày 19/9/1995 của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam hướng dẫn về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. 
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- Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11/1998 củ Chính phủ  về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo 
Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995. 

- Thông tư số 02/1999/TT-BLĐTBXH ngày 9/1/1999 của Bộ Lao động 
- Thương binh - Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/1998/NĐ-CP 
ngày 12/11/1998. 

- Thông tư Liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của 
Liên tịch Bộ Y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các cơ sở khám, 
chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm 
xã hội. 

- Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH ngày 28/9/1999 của Tổng giám 
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định cấp, quản lý và sử 
dụng sổ Bảo hiểm xã hội. 

- Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hội sức khoẻ cho người lao động tham gia 
bảo hiểm xã hội. 

- Thông tư số 11/2001/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2001 của Bộ Lao động 
- Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg 
ngày 21/3/2001. 

- Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà 
nước khi từ trần. 

10. Về bảo hiểm y tế đối với công chức : 

- Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ ban hành 
Điều lệ bảo hiểm y tế. 

- Thông tư Liên tịch số 15/1998/TTLB-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 
5/12/1998 của Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh 
- Xã hội hướng dẫn thực hiện bảo hiểm Y tế bắt buộc theo qui định của Điều 
lệ bảo hiểm Y tế bắt buộc theo qui định của Điều lệ bảo hiểm y tế ngày 
13/8/1998 của Chính phủ . 

- Thông tư số 17/1998/TT-BYT ngày 19/12/1998 của Bộ Y tế hướng 
dẫn thực hiện việc khám chữa bệnh, sử dụng quĩ khám chữa bệnh và thanh 
toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 
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- Thông tư Liên tịch số 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 
15/3/1999 của Liên tịch Bộ y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh 
- Xã hội bổ sung thông tư Liên tịch số 151/1998/TTLT ngày 15/12/1998 
hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc. 

- Công văn số 239/NVKT ngày 24/3/1999 của Bảo hiểm Y tế Việt Nam 
về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến tỉnh, thành 
phố khác. 

11. Về thi đua, khen thưởng: 

- Pháp lệnh qui định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, 
nhà giáo, thầy thuốc được Hội đồng nhà nước thông qua ngày 30/5/1985. 

- Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ  qui định 
các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, cụ 
thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động. 

- Công văn số 478/BGD&ĐT/VP-TĐKT ngày 19/1/1999 của Bộ Giáo 
dục và đào tạo và Viện thi đua khen thưởng nhà nước hướng dẫn vận dụng 
danh hiệu thi đua trong ngành giáo dục - đào tạo (theo Nghị định 
56/1998/NĐ-CP). 

- Quyết định số 569/QĐ ngày 28/5/1981 cảu Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban 
hành Qui chế về khen thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng chế đồ dùng 
dạy học tự làm. 

- Nghị định số 153/HĐBT ngày 20/11/1984 của Hội đồng Bộ trưởng qui 
định các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú. 

- Nghị định số 52/HĐBT ngày 26/4/1986 của Hội đồng Bộ trưởng về 
việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú. 

- Thông tư Liên Bộ số 21/TTLB ngày 22/7/1998 của Liên bộ Giáo dục - 
bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp - Tổng cục dạy nghề - Uỷ ban bảo vệ 
bà mẹ và trẻ em hướng dẫn xét tặng danh hiệu "nhà giáo ưu tú". (Hướng dẫn 
thực hiện NĐ số 52/HĐBT ngày 26/4/1986). 

- Thông tư Liên bộ số 21/TTLB ngày 17/11/1994 của Liên bộ Giáo dục 
và đào tạo - Tài chính hướng dẫn cấp tiền thưởng cho các nhà giáo nhân dân 
và nhà giáo ưu tú. 
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- Quyết định số 1708/QĐ-GD&ĐT ngày 19/5/1995 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Qui chế xét tặng Huy chương "Vì sự 
nghiệp giáo dục". 

- Quyết định số 2054/QĐ-GD&ĐT ngày 17/6/1997 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Qui chế xét tặng huy chương 
"Vì sự nghiệp giáo dục" ban hành kèm theo Quyết định số 1078/GD&ĐT 
ngày 19/5/1995. 

- Công văn số 279/TC-HCSN ngày 20/1/1999 của Bộ Tài chính về việc 
tiền thưởng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. 

12. Về kỷ luạt và trách nhiệm vật chất đối với công chức. 

- Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ  qui định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và 
trách nhiệm vật chất. 

- Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về xử lý 
kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức. 

- Luật khiếu nại, tố cáo (2/12/1998) 

- Thông tư số 05/1999/TCCP ngày 27/3/1999 của Ban tổ chức cán bộ 
Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 
17/11/1998. 

13. Về hoạt động giáo dục giảng dạy : 

- Quyết định số 242/TTg ngày 24/5/1993 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc dạy thêm ngoài giờ của giáo viên các trường phổ thông công lập. 

- Thông tư Liên bộ số 16/TTLB ngày 13/9/1993 của Liên Bộ Giáo dục 
và đào tạo - Tài chính : Hướng dẫn thực hiện việc dạy thêm ngoài giờ của 
giáo viên các trường phổ thông công lập. 

- Chỉ thị số 17/CHểNG TôI-GD&ĐT ngày 31/8/1995 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và đào tạo về tăng cường chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 
242/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy thêm ngoài giờ của giáo viên 
các trường phổ thông công lập. 

- Chỉ thị số 15/2000/CT-BGD&ĐT ngày 17/5/2000 của Bộ trưởgn Bộ 
giáo dục và đào tạo về các biện pháp cấp bách tăng cường quản lý dạy thêm, 
học thêm. 
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- Thông tư số 49/TT-GD ngày 29/11/1979 của Bộ giáo dục qui định chế 
độ công tác của giáo viên trường phổ thông. 

- Quyết định số 15/CP ngày 14/1/1981 của Hội đồng Chính phủ  về sửa 
đổi, bổ sung một số chế độ đối với giáo viên ngành giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 943/QĐ ngày 14/9/1983 của Bộ giáo dục về chấn chỉnh 
tăng cường công tác dạy và học ngoại ngữ ở trường phổ thông. 

- Thông tư số 30/TT ngày 13/12/1984 của Bộ giáo dục qui định chế độ 
cho giáo viên phổ thông, mẫu giáo, bổ túc văn hoá làm công tác hướng dẫn 
thực tập sư phạm. 

- Quyết định số 854/QĐ ngày 20/9/1988 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về 
việc tổ chức dạy ngoại ngữ cho học sinh chưa học ở cấp 2 đến lớp 10 mới 
băts đầu học. 

14. Những việc cán bộ, công chức không được làm. 

- Chỉ thị số 40/CT ngày 31/12/1985 của Bộ trưởng Bộ giáo dục về việc 
cấm uống rượu, hút thuốc đối với cán bộ giáo viên, nhân viên thuộc ngành 
giáo dục . 

- Chỉ thị số 351/TTg ngày 28/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
cấm say rượu. 

- Luật doanh nghiệp (12/6/1999): Điều 9,10: về những điều cán bộ, công 
chức không được làm. 

- Chỉ thị số 36/2001/CT-BGD&ĐT ngày 10/8/2001 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại của 
thuốc lá trong học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức ngành giáo dục - đào 
tạo . 

15. Về một số nghĩa vụ khác. 

- Thông tư số 19/TT-LĐTBXH ngày 2/8/1997 của Bộ Lao động - 
Thương binh - Xã hội : hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường cho 
người bị tai nạn lao động . 

- Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích (3/9/1999). 

- Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích 
(3/9/1999) 
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         - Thông tư số 08/2001/TT-BLĐTBXH ngày 17/4/2001 của Bộ Lao 
động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị 
định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 

     
Kết luận và kiến nghị 
1. Kết luận. 

Trong điều kiện kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, khi nền kinh tế thị 
trường có nền sản xuất hàng hoá phát triển thì nhu cầu quản lý nhà nước bằng 
pháp luật và theo pháp luật càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Trong 
công tác quản lý và điều hành, người quản lý, cơ quan quản lý có thể sử dụng 
nhiều biện pháp, nhiều phương tiện như : pháp luật, đạo đức, tập quán, thi 
đua, kích thích lợi ích vật chất ... trong số các phương tiện ấy thì pháp luật là 
phương tiện quản lý có hiệu quả nhất. Nếu không có pháp luật thì người quản 
lý sẽ không điều hành nổi tổ chức và hoạt động của bộ máy. 

Những thay đổi lớn lao và nhanh chóng của kinh tế - xã hội đang có ảnh 
hưởng rất lớn tới ngành giáo dục và nhà trường phổ thông. Trong những năm 
qua, ngành giáo dục nói chung và nhà trường trung học phổ thông nói riêng 
đã nẩy sinh nhiều vấn đề mới. Những vấn đề đó không thể điều chỉnh bằng 
phong tục, tập quán và hệ thống văn bản cũ, mà cần phải được điều chỉnh 
bằng hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật mới, phù hợp hơn. 

Các trường trung học phổ thông có đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo dục 
được đào tạo ở trình độ cao, hầu hết là trình độ đại học sư phạm. Điều đó rất 
thuận lợi cho việc nhận thức, ý thức pháp luật và tuân thủ pháp luật trong đơn 
vị. Người cán bộ quản lý biết phát huy thuận lợi ấy thì việc quản lý bằng 
pháp luật sẽ có hiệu quả cao hơn. Một nhà trường trung học được quản lý 
bằng pháp luật, phát huy những truyền thống tốt đẹp có nề nếp và kỷ cương, 
đề cao đạo đức sẽ tạo ra một môi trường pháp lý lành mạnh, có ảnh hưởng rất 
lớn tới lớp lớp các thế hệ học sinh - những người lao động, những người công 
dân tương lai của đất nước. 

Quản lý trường trung học phổ thông bằng pháp luật và theo pháp luật là 
một nhu cầu của thực tiễn công tác quản lý đặt ra. Điều đó càng có ý nghĩa 
hơn khi xã hội càng phát triển thì vai trò điều chỉnh của pháp luật ngày càng 
tăng. Tuân theo pháp luật còn giúp cho sự nghiệp phát triển giáo dục trung 
học phổ thông được thống nhất trong phạm vi cả nước. Từ những vấn đề thực 
tế đó, quản lý bằng pháp luật là nhu cầu thiết yếu của công tác quản lý nhà 
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trường trung học phổ thông. Qquản lý bằng pháp luật và theo pháp luật tức là 
người cán bộ quản lý phải biết dựa vào pháp luật, dùng pháp luật làm căn cứ 
để giải quyết mọi công việc hàng ngày. Người Hiệu trưởng phải căn cứ vào 
qui định của pháp luật, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, giáo viên 
mà xây dựng cho nhà trường một hệ thống văn bản pháp qui phụ, tạo ra hành 
lang pháp lý cho hoạt động của nhà trường . 

Đồng thời với việc chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của Luật giáo 
dục và hệ thống văn bản pháp qui của Ngành, người cán bộ quản lý giáo dục, 
giáo viên, nhân viên còn có quyền và nghĩa vụ công dân. Vì vậy, người cán 
bộ quản lý trường trung học phổ thông còn phải tìm hiểu những qui định của 
hệ thống pháp luật nhà nước có liên quan tới tổ chức và hoạt động của nhà 
trường, những quan hệ cả bên trong và ngoài nhà trường . 

Vì những vấn đề trên, chúng tôi đã nghiên cứu và xin đề xuất một số 
biện pháp quản lý bằng pháp luật của nhiều Hiệu trưởng trường trung học 
phổ thông. Dựa vào nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế, đề tài này đã đề 
xuất biện pháp chính, đó là : 

2. Kiến nghị. 

Như đã phân tích ở trên, việc tăng cường công tác quản lý bằng pháp 
luật ở trường trung học phổ thông là một yêu cầu của thực tế. Chúng tôi xin 
có một số đề nghị sau đây : 

1) Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần phối hợp với cán Bộ có liên 
quan để soạn thảo và trình Chính phủ ban hành những văn bản qui phạm 
pháp luật theo kế hoạch đã có (Ví dụ : Nghị định phân công, phân cấp quản 
lý giáo dục). Bộ cần triển khai nhiều đợt rà soát, hệ thống hoá văn bản hơn 
nữa, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm đưa công tác pháp luật, pháp 
chế trong ngành vào nề nếp, tạo nên tính định kỳ, toàn diện để hoàn thiện hệ 
thống văn bản qui phạm pháp luật vè giáo dục cả về số lượng và chất lượng . 

Việc tập hợp hoá văn bản như đã làm là cần thiết nhưng chưa thể đáp 
ứng được yêu cầu của thực tế, mà cần phải hệ thống hoá ở một bước cao hơn 
là pháp điển hoá. Công việc này sẽ loại bỏ các qui định đã lỗi thời, lạc hậu, 
tản mạn, mâu thuẫn, sơ hở, chồng chéo ... của hệ thống văn bản, xác lập được 
các qui phạm mới phù hợp với nhu cầu của thực tiễn đang thay đổi nhanh 
chóng. 

Các tập văn bản đã in và phát hành được sắp xếp một cách rất khoa học, 
lôgíc theo từng nội dung, thời gian ban hành, thứ bậc giá trị pháp lý cao thấp 
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và tập hợp rất đầy đủ. Những bộ sách ấy rất đồ sộ, và tất nhiên là giá bán sẽ 
cao lên. Nếu bộ sách ấy được phân chia thành nhiều cuốn sách nhỏ hơn, phù 
hợp với từng đối tượng sử dụng chúng như : Tập hợp các văn bản về giáo dục 
trung học, về tiểu học, về mầm non ... thì chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn cho các 
đơn vị, cơ sở giáo dục . 

Ngoài việc hoàn thiện hệ thống văn bản, Bộ cần có những biện pháp tích 
cực trong việc khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc chấp hành các qui 
đinhj của trên và việc tăng cường pháp chế ở các nhà trường như việc phổ 
biến luật lệ, bảo quản và lưu trữ các văn bản pháp qui, mở rộng dân chủ trong 
trường học. 

2) Đối với các trường trung học phổ thông. 

- Người cán bộ quản lý trường trung học phổ thông phải luôn luôn tìm 
hiểu, nghiên cứu qui định của pháp luật có liên quan tới chức trách của mình, 
phải tiến hành hệ thống hoá luật lệ và tổ chức totó việc lưu trữ văn bản, phải 
có thông tin đầy đủ về pháp luật và thành lọc những văn bản hết hiệu lực. 
Người Hiệu trưởng phải tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ 
quản lý, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật, so sánh đối chiếu văn bản, không 
nên để tình trạng văn bản lộn xộn, tản mạn. 

- Dựa vào pháp luật của Nhà nước, qui định của ngành, Hiệu trưởng 
trường trung học phổ thông phải tổ chức tốt việc xây dựng cho nhà trường 
một hệ thống văn bản pháp qui phụ như : Nội qui, qui chế, qui định, thể lệ ... 
để tạo ra một nền nếp, khuôn mẫu, chuẩn mực cho các mặt hoạt động trong 
trường. Trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện những văn bản ấy cần 
phải đảm bảo tính vô tư, khách quan, công bằng và dân chủ, tạo niềm tin vào 
pháp luật cho quần chúng giáo viên, cán bộ và học sinh . 
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