
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
       Số:  

V/v: báo cáo thực hiện nhiệm vụ học 

kỳ I năm học 2021-2022 về ứng dụng 

Công nghệ thông tin. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 4096/BGDĐT-CNTT ngày 20/09/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê 

giáo dục năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ Công văn số 2334/SGDĐT-VP ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng 

CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022. Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị báo 

cáo thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022 về ứng dụng Công nghệ thông 

tin các số liệu như sau: 

- Các trường THPT, Trung tâm GDTX, 02 trường Khiếm thị, khuyết tật thực 

hiện báo cáo theo Phụ lục 01, Phụ lục 02 (đính kèm), gửi về Sở GDĐT qua iDesk 

trước ngày 25/01/2022. 

- Các Phòng GDĐT nghiên cứu biểu mẫu, triển khai đến các trường thuộc 

quyền quản lý, thực hiện báo cáo theo Phụ lục 01 và Phụ lục 03 (đính kèm) gửi về 

Sở GD&ĐT qua iDesk trước ngày 28/01/2022. 

- Trường Cao đẳng sư phạm thực hiện báo cáo dựa trên nhiệm vụ năm học 

2021-2022 đã thực hiện và theo Phụ lục 04 (đính kèm) gửi về Sở GDĐT qua iDesk 

trước ngày 25/01/2022. 

- Trong quá trình nhập liệu vào các mẫu phụ lục, đề nghị các Đơn vị không 

được chèn thêm dòng, cột để tránh gây khó khăn cho công tác tổng hợp số liệu. Các 

phụ lục báo cáo đã có nhiều thay đổi so với các năm trước. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các Đơn vị nghiêm túc thực 

hiện và báo cáo đúng hạn. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ 

ông Nguyễn Kim Khanh – Phó chánh VP Sở, ĐT: 0914.109.009 để được hướng 

dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website Sở (th/b); 

- Lưu: VT, VP, Khanhnk. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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