
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

    Số:      

V/v đôn đốc nộp báo cáo thống kê giáo 

dục kỳ đầu năm học 2022-2023. 

       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày     tháng 12  năm 2022 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT. 

Thực hiện Công văn số 6704/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Đôn đốc nộp báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 

2022-2023; Để hoàn thiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022 - 2023 

và khắc phục dứt điểm một số tồn tại trên hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ 

http://csdl.moet.gov.vn đúng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT; Trưởng phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT (gọi chung là các Đơn vị) tiếp tục đôn đốc, triển 

khai thực hiện rà soát các nội dung sau: 

1. Các Đơn vị khẩn trương triển khai nội dung Công văn số 6704/BGDĐT-

CNTT ngày  21/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đôn đốc nộp báo cáo 

thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023 (đính kèm); lưu ý rà soát các nội 

dung từ mục 1 đến mục 5 của nội dung công văn 6704/BGDĐT-CNTT; 

2. Các Đơn vị chưa hoàn thành báo cáo đầu năm học 2022-2023 trên hệ 

thống (danh sách thống kê ngày 22/12/2022 đính kèm), khẩn trương thực hiện rà 

soát theo nội dung công văn trên và thực hiện báo cáo theo quy định; 

3. Các Đơn vị đã thực hiện báo cáo, tuy nhiên cần phải rà soát, điều chỉnh lại 

theo nội công văn trên thì thực hiện chức năng yêu cầu mở khóa trên hệ thống, 

kèm lý do cụ thể để được mở khóa điều chỉnh dữ liệu và thực hiện báo cáo lại; 

4. Các Đơn vị hoàn thành báo cáo trên hệ thống trước ngày 28/12/2022. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc thực hiện 

theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- http://bariavungtau.edu.vn/; 

- Lưu VP, TCCB, trieupn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

KHẨN 

http://csdl.moet.gov.vn/
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