
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày       tháng  01  năm 2022 
V/v triển khai Thông tư số 42/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ 

GDĐT quy định về cơ sở dữ liệu giáo 

dục và đào tạo. 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Sở; 

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

 

Thực hiện Công văn số 635/UBND-VP ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ GDĐT. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng 

Chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các Đơn vị trực thuộc Sở và Phòng GDĐT các 

huyện, thị xã, thành phố nắm vững nội dung Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo 

để thực hiện với lưu ý các nội dung sau: 

1. Phòng TCCB Sở GDĐT 

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị 

thuộc và trực thuộc triển khai công tác quản lý, báo cáo và khai thác sử dụng cơ 

sở dữ liệu giáo dục và đào tạo tại địa phương theo quy định tại Thông tư này. 

- Phân công chuyên viên Phạm Ngọc Triều phụ trách làm đầu mối kỹ 

thuật phụ trách quản trị phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục và đào; tổ chức hướng 

dẫn sử dụng, hỗ trợ sử dụng, quản lý và cấp tài khoản sử dụng cho các đơn vị và 

cá nhân trong phạm vi quản lý. 

- Kiểm duyệt, thực hiện báo cáo và khai thác sử dụng dữ liệu theo quy 

định. 

- Báo cáo tình hình quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu giáo dục 

và đào tạo khi có yêu cầu của cơ quan quản lý. 

2. Đơn vị trực thuộc Sở 
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- Triển khai phần mềm quản lý trường học đáp ứng nhu cầu quản lý, 

quản trị của cơ sở giáo dục và kết nối, báo cáo chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu 

giáo dục và đào tạo; 

- Tổ chức thu thập, cập nhật và báo cáo dữ liệu của đơn vị trên cơ sở dữ 

liệu giáo dục và đào tạo bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn báo cáo thống 

kê và các báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ GDĐT và các cơ quan có thẩm 

quyền. 

3. Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố 

- Phổ biến, tuyên truyền Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ GDĐT quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo 

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các trường 

thuộc quyền quản lý và triển khai công tác quản lý, báo cáo và khai thác sử dụng 

cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo tại địa phương theo quy định tại Thông tư này. 

- Báo cáo tình hình quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu giáo dục 

và đào tạo khi có yêu cầu của cơ quan quản lý. 

Sở GDĐT đề nghị các phòng Chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các Đơn vị trực 

thuộc Sở và Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực 

hiện.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận:       
- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Phòng CM, NV Sở (th/h); 

- Cổng TTĐT (tt); 

- Lưu: VT, VP, Khanhnk. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu   
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