
STT Lĩnh vực
Tên danh mục sự nghiệp công có sử 

dụng ngân sách nhà nước 

1

Dịch vụ giáo 

dục mầm non 

và phổ thông

1.1
Dịch vụ giáo 

dục mầm non

Các dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ

3 tháng đến 6 tuổi: Dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng; chăm

sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và

đảm bảo an toàn; hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt

động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ; hoạt động

giáo dục hòa nhập trẻ em khuyết tật trong nhà

trường; Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa

học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các

cha mẹ trẻ và cộng đồng.

Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp

một đến lớp năm: Hoạt động dạy học các môn học bắt

buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông

cấp tiểu học; Hoạt động giáo dục trải nghiệm bao

gồm: hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du

lịch, giao lưu văn hóa; các hoạt động xã hội khác;
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Dịch vụ giáo 

dục phổ thông
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Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 4 năm

học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh sinh vào học lớp

sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học: Hoạt động

giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc

dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương

trình giáo dục của cấp THCS; Hoạt động giáo dục ngoài

giờ lên lớp bao gồm: các hoạt động ngoại khóa về khoa

học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao

thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, 

giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ

năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng

khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao

lưu văn hóa, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện và

các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh

lý lứa tuổi học sinh; 

Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 3

năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh vào

học lớp mười phải hoàn thành chương trình trung học cơ

sở: Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành

thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn

trong chương trình giáo dục của cấp THPT; Hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp báo gồm: các hoạt động ngoại

khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao,

an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục

giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp,

giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi

dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du

lịch, giáo lưu văn hóa, giáo dục môi trường; hoạt động từ

thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm

tâm sinh lý lứa tuổi học sinh;

Giáo dục chuyên biệt: Hoạt động giáo dục trong trường

phổ thông dân tộc nội trú; Hoạt động giáo dục trong

trường phổ thông dân tộc bán trú.

1.2
Dịch vụ giáo 

dục phổ thông



STT Lĩnh vực
Tên danh mục sự nghiệp công có sử 
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Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục khác sau

khi biết chữ;

Chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu của người đọc,

cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao công nghệ;

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về

chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm: Chương trình bồi

dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin

– truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao

trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng

nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu

số cho cán bộ, công chức công tác tại các vùng dân tộc,

miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương;

Chương trình dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các

hoạt động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học

tập.

Dịch vụ đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị;

Dịch vụ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

Dịch vụ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

Dịch vụ bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng;

Dịch vụ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp

huyện;

Dịch vụ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;

Dịch vụ bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực;

Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

Kiểm định chất lượng giáo dục;

Công nhận văn bằng, chứng chỉ.

Dịch vụ bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn-

Hội- Đội.

4 Dịch vụ khác 

2

Dịch vụ giáo 

dục thường 

xuyên

3

Dịch vụ đào 

tạo bồi dưỡng 

cán bộ, công 

chức, viên 

chức


