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Hà Nội, ngày 11   tháng  4    năm   2017 

 
 

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã. 
 
Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 và Quyết định số 

38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành 
lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục 
và Đào tạo thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, Thông tư 41/2010/TT-
BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường tiểu học và 
Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GĐ&ĐT ban hành 
điều lệ trường mầm non; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo các quận 
huyện, thị xã thực hiện một số công việc sau: 

1. Rà soát, kiểm tra thời hạn hiệu lực quyết định thành lập hội đồng trường 
đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo kiện toàn kịp thời các hội đồng trường các cơ sở giáo dục khi có 
thay đổi về nhân sự. 

- Trong thời gian 3 tháng trước khi quyết định thành lập Hội đồng trường hết 
hiệu lực. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiến hành kiện 
toàn Hội đồng trường và đề nghị phòng GD&ĐT ra quyết định kiện toàn theo qui 
định. 

2. Chỉ đạo những trường mới thành lập mà chưa thành lập hội đồng trường 
phải tiến hành các thủ tục để thành lập hội đồng trường và có tờ trình đề nghị 
Phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập hội đồng trường. 

3. Hội đồng trường thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động thực 
chất theo điều 20 được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 
28/3/2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học 
cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học; 
điều 23 tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT ban 
hành điều lệ trường tiểu học; điều 18 tại Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 
24/12/2015 của Bộ GĐ&ĐT ban hành điều lệ trường mầm non và yêu cầu các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn chú ý một nội dung sau: 

a. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường.  



Đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường, đại 
diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ 
trách đoàn đội (nếu có), đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ Văn phòng. Hội 
đồng trường có Chủ tịch, 1 thư ký và các thành viên khác. Tổng số thành viên của 
Hội đồng trường được qui định theo điều lệ các cấp học. 

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường. 
- Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng 

phát triển của nhà trường; 
- Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động 

của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
- Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường; 
- Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực 

hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động 
của nhà trường. 

c. Hoạt động của Hội đồng trường. 
Hội đồng trường các cơ sở giáo dục trên địa bàn họp thường kỳ ít nhất ba lần 

trong một năm. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần 
ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền 
triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể 
mời đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, đại diện chính quyền và 
đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đồng chí trưởng phòng Giáo dục và 
Đào tạo quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện trước ngày 30/4/2017. Trong quá 
trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và 
Đào tạo Hà Nội, số 23 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội./. 

Nơi nhận :                                                
- Như trên;  
- Lưu VT, TCCB. 
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