
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 quán triệt công tác triển khai quản lý, 

vận hành và sử dụng Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu năm học 2021-2022 tại địa chỉ: 

http://csdl.bariavungtau.edu.vn/ . 

       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày     tháng 08  năm 2021. 

Kính gửi:  

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

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

Tình hình triển khai Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên được 

đặt tại địa chỉ http://csdl.bariavungtau.edu.vn/ (CSDL ngành) trong năm học 

2020-2021 về cơ bản đã đạt mục tiêu quản lý, vận hành và sử dụng có hiệu quả dữ 

liệu có trên toàn tỉnh, góp phần hoàn thành Chương trình chuyển đổi số Quốc gia 

trong ngành Giáo dục và Đào tạo.  

Để tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả hơn nữa cho năm học 2021-2022 và 

những năm tiếp theo, ngày 18/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công 

văn số 1965/SGDĐT-TCCB về việc hướng dẫn tiếp tục công tác triển khai quản 

lý vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu ngành năm học 2021-2022 tại địa chỉ 

http://csdl.bariavungtau.edu.vn/; Trong quá trình triển khai, nhiều đơn vị địa 

phương thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, vài địa phương gặp khó khăn, nhất là trong 

tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; có địa phương còn đề xuất tạm dừng việc 

triển khai CSDL ngành tại địa chỉ  http://csdl.bariavungtau.edu.vn/.  

Để khắc phục những khó khăn trên, 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 quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt một số nội dung trong công tác triển khai CSDL ngành: 

- Cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên là tập hợp dữ liệu số hóa thông tin quản lý về giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các thông tin liên quan được 

xây dựng, cập nhật, duy trì phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và cung cấp thông tin theo 

quy định của pháp luật. Cơ sở dữ liệu ngành gồm các cơ sở dữ liệu thành phần: 

Cơ sở dữ liệu về trường học; cơ sở dữ liệu về lớp học; cơ sở dữ liệu về đội ngũ 

giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên; cơ sở dữ liệu về học sinh; cơ sở 

dữ liệu về cơ sở vật chất trường học và các cơ sở dữ liệu thành phần khác do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định. (Trích Điểm 1 Điều 2 Thông tư số 26/2019/TT-

BGDĐT). 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên là hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành do Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, có 

các chức năng cơ bản phục vụ công tác báo cáo, thu thập, tổng hợp dữ liệu số hóa 

về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ địa 

phương đến Trung ương. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành gồm hạ tầng công nghệ 

thông tin, phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được thiết lập, vận hành và hoạt động 

trên Internet tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/. (Trích Điểm 2 Điều 2 Thông tư 

số 26/2019/TT-BGDĐT). 

- Địa chỉ http://csdl.bariavungtau.edu.vn/ được Bộ GDĐT thiết lập, vận 

hành và hoạt động trên Internet về cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GDĐT. 

- Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục (EITSC) được thành 

lập theo Quyết định số 3128/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Cục CNTT; 

- Các chức năng mở rộng đã được Trung tâm Giải pháp công nghệ thông 

tin giáo dục (EITSC) phát triển và tích hợp trên Hệ thống CSDL toàn ngành, 

gồm: Đánh giá, xếp loại học sinh mầm non, phổ thông, thường xuyên; Ứng dụng 

liên lạc trực tuyến eNetViet kết nối Gia đình và Nhà trường, hỗ trợ công tác điều 

hành của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, Lãnh đạo nhà trường và công tác chuyên 

môn của giáo viên trong các trường học; Thống kê, báo cáo động phục vụ cho 

công tác quản lý giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Thường 

xuyên, Phòng GDĐT và Sở GDĐT. 

2. Về trách nhiệm trong công tác triển khai CSDL ngành: 

- Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị cấp 

trên trong công tác quản lý, vận hành và sử dụng CSDL ngành.  

- Bộ phận, cá nhân đã được phân công quản lý, vận hành và sử dụng CSDL 

ngành chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị trong công tác cập nhật, thống kê, 

báo cáo thông tin, dữ liệu trên CSDL ngành; thực hiện bảo mật tài khoản được cấp 

tại Điều 5 Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT. 

3. Đề nghị thực hiện các nội dung công văn số 1965/SGDĐT-TCCB ngày 

18/08/2021 của Giám đốc Sở GDĐT về việc hướng dẫn tiếp tục công tác triển 

khai quản lý vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu ngành năm học 2021-2022 

tại địa chỉ: http://csdl.bariavungtau.edu.vn/ (1965/SGDĐT-TCCB): 

- Các đơn vị khẩn trương hoàn thành công việc cập nhật đầy đủ, chính xác 

thông tin, dữ liệu có trên CSDL ngành trước thời điểm báo cáo số liệu giáo dục 

đầu năm học 2021-2022 được 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 (trước ngày 30/09/2021). 

- Các đơn vị chưa thực hiện báo cáo danh sách nhân sự quản lý, vận hành 

và sử dụng CSDL ngành theo Mẫu 1 khẩn trương thực hiện theo nội dung công 

văn 1965/SGDĐT-TCCB ngày 18/08/2021. 

- Công việc nhập thông tin, dữ liệu tại các đơn vị:  
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+ Thực hiện theo các File hướng dẫn đính kèm công văn 1965/SGDĐT-

TCCB, đồng thời tham gia vào các nhóm Zalo của Sở đã tạo để được hỗ trợ, 

hướng dẫn khi gặp vướng mắc trong quá trình triển khai, danh sách các nhóm 

Zalo: 

 CSDL.BARIAVUNGTAU.EDU.VN: Dành cho cấp quản lý, link tham 

gia nhóm https://zalo.me/g/acqxct898  

 [MN].CSDL.BARIAVUNGTAU.EDU.VN: Dành cho giáo dục Mầm 

non, link tham gia nhóm https://zalo.me/g/oedaui485  

 [TH].CSDL.BARIAVUNGTAU.EDU.VN: Dành cho giáo dục Tiểu học, 

link tham gia nhóm https://zalo.me/g/rzmjtt824  

 [THCS].CSDL.BARIAVUNGTAU.EDU.VN: Dành cho giáo dục 

THCS, link tham gia nhóm https://zalo.me/g/nvyyxp506  

 [THPT&GDTX]BARIAVUNGTAU.EDU.VN: Dành cho giáo dục 

THPT và GDTX, link tham gia nhóm https://zalo.me/g/bcrphg890  

+  Việc kế thừa dữ liệu có sẵn từ các phần mềm khác để cập nhật lên CSDL 

ngành phải đảm bảo quy định tại Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/07/2019 

của Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở 

dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; Bắt buộc phải dùng 

File mẫu được xuất ra từ CSDL ngành để trao đổi dữ liệu, tuyệt đối không được 

thay đổi cấu trúc File mẫu; 

+ Tập huấn sử dụng: CSDL ngành đã được Sở GDĐT triển khai từ năm học 

2017-2018 cho đến nay, việc bố trí nhân sự để quản lý, vận hành và sử dụng 

CSDL ngành là công việc diễn ra bình thường hằng năm mà các đơn vị đều phải 

triển khai và phân công trách nhiệm; Tuy nhiên, trong quá trình triền khai, còn 

nhiều đơn vị ít quan tâm, hoặc thực hiện chưa theo hướng dẫn nên CSDL ngành 

còn nhiều thiếu sót, chưa đầy đủ, chưa chính xác dữ liệu, chưa đảm bảo công tác 

báo cáo định kỳ hằng năm theo quy định. Để đảm bảo công tác cập nhật, thống 

kê, báo cáo thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác trong thời gian dịch Covid-19 

đang bùng phát, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung này như sau: 

 Đối với các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố: Lập danh sách nhân sự 

cốt cán cần phải được tập huấn theo 3 nhóm (Nhóm quản trị; Nhóm cập nhật, 

thống kê, báo cáo; Nhóm giáo viên chủ nhiệm, bộ môn) theo từng cấp học; Tổng 

hợp và nộp về Sở trước ngày 05/09/2021 theo địa chỉ mail 

pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn; Tùy vào điều kiện thực tế, Sở sẽ phối hợp Cục 

CNTT tổ chức tập huấn trực tuyến. 

 Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, báo cáo về Sở GDĐT nhu cầu 

thực tế cần hỗ trợ tập huấn trực tuyến trước ngày 05/09/2021 theo địa chỉ mail 

pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn. 

+ Chế độ kiêm nhiệm đối với nhân sự làm nhiệm vụ CNTT tại các đơn vị: 

Hiện tại ngành Giáo dục và Đào tạo chưa có quy định, tuy nhiên Sở GDDT sẽ 

tham mưu UBND tỉnh để có văn bản thống nhất quy định chung cho toàn ngành. 
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4.  Đối với Ứng dụng liên lạc trực tuyến eNetViet đã tích hợp trên 

CSDL ngành: Sở GDĐT sẽ có văn bản thống nhất triển khai toàn ngành sau khi 

các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin về nhân sự. 

5. Công văn này phúc đáp Công văn số 810/PGDĐT ngày 23/08/2021 của 

Trưởng phòng GDĐT thành phố Bà Rịa về việc xin ý kiến chỉ đạo của Sở GD-

ĐT tạm dừng triển khai hệ thống csdl.bariavungtau.edu.vn phối hợp với eNetviet 

tập trung nhiệm vụ chuyên môn năm học 2021-2022. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ đ/c 

Phạm Ngọc Triều - Chuyên viên TCCB - Điện thoại: 0979 747 939 - Email: 

pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn. 

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

hiện theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cục CNTT (b/c); 

- Trung tâm EITSC (p/h) 

- Website Sở GDĐT; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (b/c); 

- Lưu VP, TCCB, trieupn. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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