
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

    Số:  

V/v triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu 

năm học 2022-2023. 

       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày     tháng 10  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 quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành 

giáo dục và Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo (CSDL); để có 

cơ sở báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023 trên hệ thống báo cáo 

trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn, 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) triển khai thực hiện nội dung sau: 

1. Các Đơn vị khẩn trương triển khai nội dung Công văn số 5041/BGDĐT-

CNTT  ngày 04/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai báo cáo 

thống kê kỳ đầu năm học 2022-2023 (đính kèm) đến các Đơn vị trực thuộc, công 

chức, viên chức được phân công phụ trách triển khai, khai thác cơ sở dữ liệu giáo 

dục và đào tạo được Bộ GDĐT ban hành; 

2. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục 

khuyết tật (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu để 

thống kê (thông tin trường, lớp, học sinh, đội ngũ, phòng học, chi ngân sách nhà 

nước) và nộp báo cáo lên cấp trên; 

3. Một số nội dung mới và yêu cầu rà soát đảm bảo chất lượng thông tin báo 

cáo thống kê, khắc phục một số tồn tại của các kỳ báo cáo thống kê trước, lưu ý: 

3.1. Kê khai bổ sung ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 

từ hồ sơ trường chỉ tiêu “Trường có tổ chức học trực tuyến”, theo khái niệm: 

Trường học có tổ chức học trực tuyến là trường có hệ thống dạy học trực tuyến hỗ 

trợ dạy học trực tiếp hoặc thay thế dạy học trực tiếp giúp cơ sở giáo dục nâng cao 

chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục. Học tập trực tuyến (hay 

còn gọi là elearning/online learning) là phương thức học tập có sử dụng kết nối 

mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa người học với 

nhau và với giáo viên. 

3.2. Kê khai đầy đủ các thông tin chỉ tiêu trong hồ sơ trường như: có sử dụng 

máy tính, internet cho dạy học, có điện, có nguồn nước sạch, có nước uống,…; 

3.3. Kê khai đầy đủ thông tin về học sinh: năm sinh, tình trạng lên lớp, lưu 

ban, bỏ học…; về đội ngũ: năm sinh, trình độ được đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm,…; 

3.4. Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính khớp đúng các chỉ tiêu theo mẫu biểu báo 

cáo thống kê trước khi nộp lên cấp trên (như các thông tin, quy mô trường, quy mô 
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học sinh, quy mô học sinh theo tuổi, số học sinh đi học đúng tuổi, số học sinh lưu 

ban, bỏ học, số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, thông tin phổ 

cập giáo dục của tỉnh/thành phố, các chỉ tiêu tỷ lệ theo từng cấp học, số liệu chi 

ngân sách nhà nước cho giáo dục,…); 

3.5. Đối với các cơ sở giáo dục đã thực hiện kê khai thông tin cho năm học 

2022-2023 trước thời điểm ngày 30/9/2022 cần kê khai bổ sung, rà soát lại thông 

tin theo các yêu cầu nêu trên (từ mục 3.1 đến 3.4.) và nộp lại báo cáo thống kê lên 

cấp trên. 

4. Các Phòng GDĐT triển khai, đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt 

dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và nộp báo cáo lên 

cấp Sở GDĐT trước ngày 30/10/2022; 

5. Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT thực hiện rà soát, kiểm tra và 

báo cáo lên cấp Sở GDĐT trước ngày 30/10/2022 (Hiện tại Sở GDĐT đã từ chối 

dữ liệu các Đơn vị đã báo cáo để các Đơn vị rà soát báo cáo lại); 

6. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT đôn đốc và thực hiện rà soát, 

kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các Phòng GDĐT, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở GDĐT nội dung báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ và nộp báo cáo về Bộ GDĐT trước ngày 05/11/2022. 

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

theo quy định./. 

(Đính kèm công văn 5041/BGDĐT-CNTT  ngày 04/10/2022 của Bộ GDĐT) 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Lưu VP, TCCB, trieupn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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