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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 - 2019  

và kế hoạch thực hiện năm học 2019 - 2020 
  

Thực hiện Công văn số 3062/SGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 10 năm 2019 

của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công 

khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Trung học phổ thông (THPT) Phan Châu 

Trinh báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm học 2019-2020 như sau: 

I. Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 

1. Hình thức công khai 

- Niêm yết công khai trên bảng thông tin và thông qua các tài liệu được công 

bố, phát hành như:  

+ Báo cáo đầu năm học tại Hội nghị CCVC, báo sơ kết cuối HKI, báo cáo tổng 

kết cuối năm học;  

+ Kế hoạch năm học; 

+ Đề án tuyển sinh lớp 10 theo từng năm học;  

+ Thời khóa biểu; 

+ Phân công chuyên môn, chủ nhiệm…; 

- Đăng tải trên website của nhà trường: pct.edu.vn; 

- Thông báo trong các cuộc họp cơ quan hằng tháng, tiết chào cờ,… 

2. Nội dung công khai 

a. Công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 

- Cam kết chất lượng giáo dục:  

+ Công khai số lượng tuyển sinh lớp 10 theo quy định đến toàn thể CBGVNV, 

học sinh và phụ huynh học sinh được biết.  

+ Các kế hoạch chuyên môn, ngoài giờ lên lớp. 

- Chất lượng giáo dục thực tế. 

+ Tổng số học sinh: 3597 HS 

+ Xếp loại Học lực: Giỏi: 71,89%, Khá: 26,91%, Trung bình: 1,20%, Yếu: 

0,03%. 

    + Xếp loại Hạnh kiểm: Tốt:  97,11%, Khá: 2,39%, Trung bình: 0,50%, Yếu: 

0,03%. 

 + Học sinh giỏi toàn diện: 71,09%, Học sinh tiên tiến: 27,36%. 

 + Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT: 99,9%. Đậu Đại học NV1: 81,82% (945/1155HS). 
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 + Nhà trường đã thực hiện công khai về thời khóa biểu của từng giáo viên qua 

trang website và bảng thông báo của nhà trường. 

+ Giải học sinh giỏi: Cấp trường: 164 giải (lớp 10); 168 giải (lớp 11); Cấp 

thành phố: 204 giải (lớp 12); Olympic Truyền thống 30/4: 35 HC; Cấp quốc gia: 

Sáng tạo KHKT 01 Nhất:, 01 Tư.  

 + Thư viện nhà trường công khai các danh mục sách cho giáo viên và học sinh 

tra cứu và mượn để phục vụ dạy học. 

 + Các hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến được công bố công khai. 

Năm học 2018-2019 có 21 dự án KHKT của HS dự thi cấp trường và 10 dự án dự 

thi cấp thành phố đạt giải. Đối với giáo viên, có 43 sáng kiến được xếp loại cấp 

trường và 39 sáng kiến được Sở Giáo dục xếp loại.  

 + Nhà trường tổ chức 10 hội nghị, hội thảo cấp trường để CBGVNV trao đổi 

kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Đây là cơ hội thuận lợi cho 

CBGVNV trao đổi, nâng cao năng lực nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy. 

     + Công tác kiểm định giáo dục, nhà trường được Sở Giáo dục công nhận đơn vị 

đạt yêu cầu trong thời gian 05 năm (từ năm 2017-2022). 

b. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 

- Công khai thông tin về cơ sở vật chất: Diện tích: 20.735m2 (167 Lê Lợi: 

7088m2, 154 Lê Lợi: 13.647m2). Phòng học: 65; Phòng tương tác: 08; Phòng học 

bộ môn (Vật lý, Hóa học, Sinh học): 06; Phòng Tin học: 06; 01 phòng Tin học dành 

cho học sinh tự nghiên cứu; Phòng học ngoại ngữ: 03; 01 phòng dạy học trực 

tuyến; Khu hiệu bộ; Hội trường; Nhà thi đấu đa năng, sân bãi tập; Thư viện. Trang 

thiết bị dạy học: cơ bản đầy đủ, đảm bảo cho công tác dạy học. 

- Công khai đội ngũ CBGVNV: 230 (165 nữ); BGH: 04 (02 nữ); Giáo viên: 201 

(151 nữ), trong đó biên chế: 199, hợp đồng trường: 02; Nhân viên: 25 (12 nữ), 

trong đó biên chế: 07, hợp đồng ngân sách: 09, hợp đồng trường: 09. Đảng viên: 

84. Thạc sĩ: 95, Tiến sĩ: 01. 100% CBGVNV đạt chuẩn.  

c. Công khai thu chi tài chính 

- Nhà trường luôn thực hiện đúng các quy định về tài chính của Nhà nước và 

quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. 

- Các khoản thu, chi theo từng tháng, học kì và cả năm học được báo cáo trong 

các buổi hợp cơ quan, sơ kết HK và tổng kết năm học, đồng thời niêm yết tại bảng 

công khai của phòng kế toán nhà trường.  

- Trong năm 2018, Tổng thu: 27 tỷ 935 triệu 452 nghìn đồng. Trong đó: Thu từ 

học phí: 1 tỷ 787 triệu 720 nghìn đồng; Ngân sách giao: 26 tỷ 147 triệu 732 nghìn 

đồng. Tổng chi: 27 tỷ 230 triệu 142 nghìn đồng. Trong đó: Chi từ học phí: 1 tỷ 082 

triệu 410 nghìn đồng, Chi từ ngân sách: 26 tỷ 147 triệu 732 nghìn đồng (trong đó 

chi trả lương và đóng BHXH cho CBGVNV: 20 tỷ 284 triệu 335 nghìn đồng). Học 

phí năm 2018 chuyển sang năm 2019: 423 triệu 186 nghìn đồng. 
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- Các chính sách hằng năm về trợ cấp, miễm giảm học phí đối với người học 

thuộc diện hưởng chế độ chính sách xã hội được phổ biến đến học sinh ngay từ đầu 

năm học và mỗi học kì của từng năm học. 

II. Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020 

1. Mục đích, yêu cầu 

a. Mục đích 

- Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự 

chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng 

giáo dục. 

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường tham gia giám sát và đánh giá 

mọi hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật. 

b. Yêu cầu  

- Thực hiện công tác công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và 

thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai. 

- Các cá nhân, bộ phận.  

2. Các nội dung thực hiện công khai 

a. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 

- Cam kết chất lượng giáo dục; điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào lớp 10 

của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp 

giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ 

sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh 

ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý nhà 

trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng 

học tiếp tục của học sinh. 

- Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực, tổng 

hợp kết quả cuối năm; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh 

được công nhận tốt nghiệp THPT. 

- Kiểm định cơ sở giáo dục: Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo 

cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục. 

b. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục 

- Cơ sở vật chất: Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính 

bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên 

một lớp. 

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân 

biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo. 

c. Công khai thu, chi tài chính 

-   Ngân sách nhà nước cấp. 

-  Các khoản chi trong năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên 

môn, chi hội họp, hội thảo, mức thu nhập tăng thêm của CBGVNV; chi đầu tư xây 

dựng, sửa chữa. mua sắm trang thiết bị… 
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- Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, 

giảm các khoản đóng góp đối với người học thuộc diện được hưởng chế độ chính 

sách xã hội thực hiện theo quy định.  

- Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài 

chính theo hướng dẫn của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 

2017 của Bộ tài chính. 

3. Hình thức và thời điểm công khai 

a. Hình thức 

- Niêm yết công khai tại bảng thông báo và trang thông tin điện tử của nhà 

trường. 

- Họp cơ quan. 

b. Thời điểm công khai 

- Đầu năm học, cuối HKI, cuối năm học (Tháng 6). 

- Đối với nội dung các khoản thu từ học sinh trong năm học, phổ biến trong các 

cuộc họp cha mẹ học sinh. 

4. Tổ chức thực hiện 

a. Hiệu trưởng 

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy 

định theo Quy chế và kế hoạch đề ra.  

- Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý. 

- Thực hiện báo cáo theo quy định. 

b. Phó hiệu trưởng 

- Chịu trách nhiệm về nội dung 1, 2 của mục I. 

- Tham mưu các báo cáo cho Hiệu trưởng liên quan đến các nội dung phụ trách. 

 c. Kế toán 

 - Chịu trách nhiệm về nội dung 3 của mục I. 

 - Tham mưu các báo cáo cho Hiệu trưởng liên quan đến các nội dung phụ trách.  
  

  Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-

2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 của Trường 

THPT Phan Châu Trinh../. 
 

Nơi nhận:                         HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GD&ĐT (Phòng KHTC)                                                                  (Đã ký và đóng dấu) 
- HT, PHT; 

- Thông báo; 

- Lưu: VT.                 

 

                                                                      Nguyễn Quang Hưng  
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THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng giáo năm học 2018 - 2019 

  

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lớp  

I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 3597 1242 1200 1155 
 

1 Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 97.11% 97.18% 97.92% 96.19% 
 

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 2.39% 2.66% 1.58% 2.94% 
 

3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 0.50% 0.08% 0.50% 0.95% 
 

4 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 0.03% 0.08% 0.00% 0.00% 
 

II Số học sinh chia theo học lực 3597 1242 1200 1155 
 

1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) 71.89% 71.01% 68.42% 76.45% 
 

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 26.91% 28.18% 29.42% 22.94% 
 

3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 1.20% 0.81% 2.08% 0.69% 
 

4 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 0.03% 0.00% 0.08% 0.00% 
 

5 Kém (tỷ lệ so với tổng số) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

III Tổng hợp kết quả cuối năm 3597 1242 1200 1155 
 

1 Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

a Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) 71.09% 70.37% 68.08% 74.98% 
 

b Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) 27.36% 28.82% 29.42% 23.64% 
 

2 Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) 0.03% 0.00% 0.08% 0.00% 
 

3 Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

4 Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) 09 0.71% 0.00% 0.00% 
 

5 Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

6 
Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm 

học) (tỷ lệ so với tổng số) 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi     
 

1 Cấp trường 332 164 168  
 

2 Cấp tỉnh/thành phố 204   204 
 

3 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế     
 

V Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp 1155   1155 
 

VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp 1154   1154 
 

1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)     
 

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số)     
 

3 Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số)     
 

VII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so 

với tổng số) 
81.89%   81.89% 

 

VIII Số học sinh nam/số học sinh nữ 1404/2193 475/767 495/705 434/721 
 

IX Số học sinh dân tộc thiểu số 25 9 7 9 
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THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

1 
Điều kiện 

tuyển sinh 

HS trong độ tuổi 

tuyển sinh, TN 

THCS. 

Hoàn thành  chương 

trình lớp 10. 

Hoàn thành chương 

trình lớp 11. 

2 

Chương 

trình giáo 

dục mà cơ sở 

giáo dục 

thực hiện 

- Khung chương 

trình giáo dục bậc 

THPT do Bộ 

GDĐT ban hành. 

- Kế hoạch dạy học 

do nhà trường ban 

hành. 

- Khung chương trình 

giáo dục bậc THPT do 

Bộ GDĐT ban hành. 

- Kế hoạch dạy học do 

nhà trường ban hành. 

- Khung chương trình 

giáo dục bậc THPT do 

Bộ GDĐT ban hành. 

- Kế hoạch dạy học do 

nhà trường ban hành. 

3 

- Yêu cầu về 

phối hợp 

giữa cơ sở 

giáo dục và 

gia đình. 

- Yêu cầu về 

thái độ học 

tập của học 

sinh 

- Thường xuyên 

phối hợp chặt chẽ 

với CMHS. 

 

 

- Tự giác, nghiêm 

túc, tích cực, chủ 

động sáng tạo trong 

học tập. 

- Thường xuyên phối 

hợp chặt chẽ với 

CMHS. 

 

 

- Tự giác, nghiêm túc, 

tích cực, chủ động sáng 

tạo trong học tập. 

- Thường xuyên phối 

hợp chặt chẽ với 

CMHS.. 

 

 

- Tự giác, nghiêm túc, 

tích cực, chủ động sáng 

tạo trong học tập. 

4 

Các hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt của học 

sinh ở cơ sở 

giáo dục 

Tổ chức hoạt động 

GDNGLL, hoạt 

động Đoàn TN, 

Câu lạc bộ và các 

phong trào văn hóa, 

văn nghệ, TDTT. 

Tổ chức hoạt động 

GDNGLL, hoạt động 

Đoàn TN, Câu lạc bộ 

và các phong trào văn 

hóa, văn nghệ, TDTT. 

Tổ chức hoạt động 

GDNGLL, hoạt động 

Đoàn TN, Câu lạc bộ 

và các phong trào văn 

hóa, văn nghệ, TDTT. 

5 

Kết quả 

năng lực, 

phẩm chất, 

học tập và 

sức khỏe của 

học sinh dự 

kiến đạt 

được 

- 100% xếp loại 2 

mặt từ TB trở lên, 

trong đó Hạnh kiểm 

Tốt, Học lực Khá 

Giỏi: 95% trở lên. 

- 100% có giải 

HSG cấp trường (ít 

nhất 2 giải 

Nhất/môn). 

- Sức khỏe: Tốt 

- 100% xếp loại 2 mặt 

từ TB trở lên, trong đó 

Hạnh kiểm Tốt, Học 

lực Khá Giỏi: 95% trở 

lên. 

- 100% có giải HSG 

cấp trường (ít nhất 2 

giải Nhất/môn). 

- Sức khỏe: Tốt 

- 100% xếp loại 2 mặt 

từ TB trở lên, trong đó 

Hạnh kiểm Tốt, Học 

lực Khá Giỏi: 95% trở 

lên. 

- 100% có giải HSG 

cấp TP (ít nhất 2 giải 

Nhất/môn). 

- 100% Tốt nghiệp 

THPT 

- Sức khỏe: Tốt 

6 

Khả năng 

học tập tiếp 

tục của học 

sinh 

Tiếp tục học lên lớp 

11 
Tiếp tục học lên lớp 12. 

Đủ điều kiện dự thi 

THPT quốc gia, tiếp tục 

học lên Đại học, giáo 

dục nghề nghiệp. 
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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020 
  

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học  Số m
2
/học sinh 

II Loại phòng học   

1 Phòng học kiên cố 65  

2 Phòng học bán kiên cố 0  

3 Phòng học tạm 0  

4 Phòng học nhờ 0  

5 Số phòng học bộ môn 14  

6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 03  

7 Bình quân lớp/phòng học 02 lớp/phòng  

8 Bình quân học sinh/lớp 40hs/lớp  

III Số điểm trường 01  

IV Tổng số diện tích đất (m
2
) 20.454,0 m

2
  

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m
2
) 7.000 m

2
  

VI Tổng diện tích các phòng   

1 Diện tích phòng học (m
2
) 3.640 m

2
  

2 Diện tích phòng học bộ môn (m
2
) 840 m

2
  

3 Diện tích thư viện (m
2
) 160 m

2
  

4 
Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện 

thể chất) (m
2
) 

1.594 m
2
  

5 
Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền 

thống (m
2
) 

56 m
2
  

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   

1 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy 

định 
06  

1.1 Khối lớp 10 02  

1.2 Khối lớp 11 02  

1.3 Khối lớp 12 02  

2 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với 

quy định 
06 

 

2.1 Khối lớp 10 02 
 

2.2 Khối lớp 11 02 
 

2.3 Khối lớp 12 02 
 

3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) 0 
 

4 …  
 

VIII 
Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học 

tập (Đơn vị tính: bộ) 
305 11,8 học sinh/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác  Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 09   

2 Cát xét 12   

3 Đầu Video/đầu đĩa 0   

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 
03 Overhead 

55 Projector  
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5 Thiết bị khác: loa kéo 05 
 

  

IX Tổng số thiết bị đang sử dụng   Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 09  

2 Cát xét 12  

3 Đầu Video/đầu đĩa 0  

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 
03 Overhead 

55 Projector 
 

5 Thiết bị khác: loa kéo 05 
 

 

XIV Nhà vệ sinh 
Dùng cho  

giáo viên 

Dùng cho học sinh Số m
2
/học sinh 

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 07 24 13/11 0,17 m
2 

/hs 0,23 m
2 

/0,13 m
2 

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0 0 0 0 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông 

tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà 

tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). 

  Nội dung Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X 
 

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X 
 

XVII Kết nối internet X 
 

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường X 
 

XIX Tường rào xây X 
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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  

Năm học 2019 - 2020 
 

STT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS 
Th

S 
ĐH CĐ TC 

Dưới 

TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

Xuất 

sắc 
Khá 

Trung 

bình 
Kém 

Tổng số giáo viên, 

cán bộ quản lý và 

nhân viên 

231 1 95 118 1 2 14 199 7 1 34 173 0 0 

I 
Giáo viên: Trong đó 

số giáo viên dạy môn: 
          

    

1 Toán 34  20 14    32 1 1 4 30 
  

2 Tin học 11  1 10    11   2 9 
  

3 Lý 21  6 15    20 1  3 18 
  

4 Hóa 18  12 6    17 1  3 15 
  

5 Sinh 14  8 6    14   2 12 
  

6 Văn 24  17 7    24   3 21 
  

7 Sử 9  3 6    9   1 8 
  

8 Địa 8  2 6    7 1  2 6 
  

9 Tiếng Anh-Pháp-Nhật 38  18 20    38   5 33 
  

10 GDCD 7  1 6    7   2 5 
  

11 Thể dục 12  4 8    11 1  2 10 
  

12 GDQP-AN 6   6    6   1 5 
  

13 Công nghệ 1  1     1   
 

1 
  

II Cán bộ quản lý           
    

1 Hiệu trưởng 1 1      1   1  
  

2 Phó hiệu trưởng 3  2 1    1 2  3  
  

III Nhân viên        
       

1 Nhân viên văn thư 1   1    
       

2 Nhân viên kế toán 2   2    
       

3 Thủ quỹ 1   1    
       

4 Nhân viên y tế 1     1  
       

5 Nhân viên thư viện 2   1  1  
       

6 
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm 
       

       

7 
Nhân viên hỗ trợ giáo 

dục người huyết tật 
       

       

8 
Nhân viên công nghệ 

thông tin 
       

       

9 Nhân viên bảo vệ 8   1   7 
       

10 Nhân viên phục vụ 2      2 
       

11 Nhân viên khác 7   1 1  5 
       

 


