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Số:  4381/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 14  tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án chuyển đổi

Trường THPT bán công Trần Phú sang loại hình công lập  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính 

phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết đ ịnh số 13/2007/QĐ -UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của 
UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010;

Theo đề nghị tại Công văn số 2039/GD&ĐT-KHTC ngày 06 tháng 6 năm 2007 
của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án chuyển đổi Trường THPT 

bán công Trần Phú sang loại hình công lập. 
Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 

Đề án này. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.        
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo 

dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải 
Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

ĐỀ ÁN
CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TRẦN PHÚ

SANG LOẠI HÌNH CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4381/QĐ-UBND

ngày 14  tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng)
_______________________

I. Căn cứ pháp lý:
- Luật Giáo dục năm 2005; 

- Nghị quyết số 37/2004/QH 11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội khoá 
XI về giáo dục;

- Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về 
đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao; 

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy 
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

- Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án quy hoạch phát triển xã hội 
hóa giáo dục giai đoạn 2005 - 2010.

- Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - 
thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính sách khuyến 
khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

- Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.

II.  Mục tiêu:
1. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đào tạo những con 

người có kiến thức, văn hóa, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp...; xác định vị trí chủ 
đạo, trọng yếu của hệ thống giáo dục công lập đối với toàn bộ công cuộc phát triển 
thành phố, trên cơ sở đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, gắn học 
với hành, tài với đức.



2. Tăng cường và rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục với các trường 
THPT khác bằng nguồn lực của loại hình công lập tự chủ tài chính, tự chịu trách 
nhiệm và là đơn vị sự nghiệp từng bước tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, thực 
hiện đúng lộ trình xã hội hoá giáo dục đến năm 2010 với phương châm "Nhà nước và 
nhân dân cùng làm".

3. Đổi mới cơ chế quản lý, phát triển quy mô và nâng cao chất lượng một cách 
phù hợp; phát huy cao độ nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để nhà 
trường có đủ điều kiện cho hoạt động dạy - học và phấn đấu xây dựng trường trở 
thành trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT giai đoạn 2010-2020.

4. Phát huy tối đa vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với sự phát triển 
nhà trường và thực hiện chất lượng phát triển giáo dục toàn diện.

5. Huy động nguồn lực toàn xã hội đầu tư xây dựng cơ  sở vật chất - kỹ thuật, 
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới.

III. Nhiệm vụ:
Trường THPT Trần Phú có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình 
giáo dục phổ thông;

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo 
viên, cán bộ, nhân viên;

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học 
sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng;

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp 
với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục;

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của 
Nhà nước; 

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội;

8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục 
của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục;

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

IV. Tên trường, loại hình sau khi chuyển đổi:  Trường THPT Trần Phú.

V. Xác định lộ trình chuyển sang loại hình công lập:
1. Quy mô trường: 



Kể từ năm 2007-2008, hằng năm có số lượng tuyển sinh 1000 học sinh/20 lớp, 
nhằm đảm bảo sau 03 năm quy mô nhà trường ổn định ở mức 3.000 HS/60 lớp từ 
năm học 2009-2010.

Năm học 2007-2008: Có 67 lớp/3375 HS, gồm: 20 lớp 10/1000 HS tuyển mới, 
24 lớp 11/1195 HS, 23 lớp 12/1180 HS.

Năm học 2008-2009: Có 64 lớp/3195 HS, gồm: 20 lớp 10/1000 HS tuyển mới, 
20 lớp 11/1000 HS, 24 lớp 12/1195 HS.

Năm học 2009-2010:  Có 60 lớp, gồm: 20 lớp 10/1000HS tuyển mới, 20 lớp 
11/1000 HS, 20 lớp 12/1000 HS.

2. Đối tượng và khu vực tuyển sinh:
a) Đối tượng tuyển sinh hàng năm:
Học sinh đã tốt nghiệp THCS và thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh học sinh trên toàn địa bàn của thành phố Đà 
Nẵng.

3. Cơ cấu tổ chức và kế hoạch xây dựng đội ngũ CBGVNV:
a) Cơ cấu hệ thống tổ chức nhà trường:

- Lãnh đạo trường gồm có:  01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng (01 Phó Hiệu 
trưởng phụ trách chuyên môn và 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác hoạt động 
ngoài giờ và CSVC-KT).

- Hội đồng giáo viên được thành lập từ các tổ chuyên môn phụ trách giảng dạy 
dưới sự điều hành của Hiệu trưởng . 

- Bộ phận văn phòng: Giáo vụ, văn thư, phụ trách công tác Đoàn, kế toán, thu 
quỹ, y tế học đường, bảo vệ và phục vụ.  

- Tổ chức Đảng và các đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh.

b) Kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Trên cơ sở Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 9/01/2007 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án Xây dựng, nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL thành phố Đà Nẵng đến năm 2010, Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập và căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-
BGD&ĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc 
hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 



trong thời gian tới nhà trường thực hiện một số nội dung để thực hiện việc xây dựng 
đội ngũ theo hướng tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế như sau:

- Rà soát về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, phẩm chất để đánh giá thực 
trạng đội ngũ và đề ra kế hoạch xây dựng đội ngũ đủ số lượng, phù hợp về cơ cấu và 
đảm bảo về trình độ, năng lực công tác;

- Xây dựng kế hoạch biên chế, đảm bảo định mức biên chế của cán bộ quản lý, 
giáo viên; cán bộ, nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị - thí nghiệm, văn phòng, y 
tế học đường và nhân viên bảo vệ, lao công, tạp vụ theo quy định tại Thông tư số 
35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV và Công văn hướng dẫn số 630/LT-SGD&ĐT-SNV 
ngày 15/3/2007 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ hướng dẫn về định 
mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

- Đánh giá lại số giáo viên, nhân viên hợp đồng, thực hiện tuyển dụng vào biên 
chế sự nghiệp được giao theo quy định hiện hành;

- Đối với năm học 2007-2008, trước mắt giữ nguyên số lao động trong biên chế 
và hợp đồng hiện có để thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Trên cơ sở định 
mức biên chế quy định và căn cứ vào quy mô số lượng học sinh, Sở Giáo dục và Đào 
tạo cùng với Sở Nội vụ sàng lọc theo tinh thần Chỉ thị 40/CT/TW ngày 15/6/2004 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tham mưu cho UBND thành phố bổ sung biên chế 
theo đúng quy định hiện hành.

4. Về tài chính:
a) Biên chế lao động năm học 2007-2008:

Năm học 2007-2008, trước mắt giữ nguyên số lao động trong biên chế và hợp 
đồng hiện có để thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.

+  Tổng số CBGV, CNV           :        158 người 

Trong đó: - Cán bộ, GV   :       141 người

              - Nhân viên      :          17 người

+  Hệ số lương bình quân được chia thành 4 nhóm như sau: 
- Mức lương từ 5,7 đến 6,38 có 12 người:  bình quân 6,01.

- Mức lương từ 4,0 đến 4,98 có 59 người:  bình quân 4,85.

- Mức lương từ 3,0 đến 3,99 có 29 người:  bình quân 3,23.

- Mức lương từ 1,5 đến 2,98 có 58 người:  bình quân 2,25.

Hệ số lương bình quân toàn trường là: 4,33. 

b) Kinh phí hoạt động năm học 2007-2008: 



- N ăm học 2007-2008 vẫn giữ nguyên mức thu học phí cũ nh ư hiện nay, theo 
mức thu học phí tại Quyết định 5127/QĐ-UB ngày 18/8/2003 của UBND thành phố.

- Phần kinh phí bổ sung để đảm bảo hoạt động của nhà trường sẽ do ngân sách 
thành phố cấp phát.

- Các năm học tiếp theo, sau khi có quy định về mức thu học phí mới của Chính 
phủ, UBND thành phố sẽ ban hành mức thu học phí đối với các loại hình giáo dục 
trên địa bàn thành phố.

VI. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án;

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh trong năm học 2007-2008 và những năm tiếp 
theo;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng định mức kinh phí hỗ trợ 
hàng năm, đảm bảo nguồn chi, thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; 

- Định kỳ hằng năm đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường, báo cáo UBND 
thành phố.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Phối hợp với Sở Tài chính bố trí đầy đủ nguồn vốn để đảm bảo triển khai thực 

hiện Đề án.  

3. Sở Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Giáo dục & Đào tạo tham 

mưu UBND thành phố về việc xây dựng mức thu, chi và quản lý học phí và kinh phí 
hỗ trợ chi hoạt động của trường theo đúng quy định hiện hành.

4. Sở Nội vụ:
- Tham mưu UBND thành phố ra quyết định chuyển đổi loại hình trường;

- Thẩm định kế hoạch biên chế của trường do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng 
để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. UBND quận Hải Châu:
Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến 

độ.

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.



Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo 
cáo UBND thành phố (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét điều chỉnh cho 
phù hợp./.                                       

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


