UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 509/SGDDT-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2019.

V/v nhắc nhở triển khai Báo cáo số liệu
giáo dục giữa năm học 2018-2019.

KHẨN

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện công văn số 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17/4/2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho cơ sở dữ liệu toàn
ngành về giáo dục và đào tạo và Công văn 194/CNTT ngày 25 tháng 05 năm
2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thu thập dữ liệu về học sinh
cho CSDL toàn ngành;
Thực hiện Công văn số 4474/BGDĐT-VP, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu
năm học 2018-2019; Ngày 15/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành
Công văn số 1939/SGDĐT-TCCB&CNTT về việc nhắc nhở triển khai Báo cáo
thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019; Tuy nhiên, qua rà soát đến nay
còn nhiều đơn vị (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX) chủ quan không
triển khai hoặc triển khai chưa nghiêm túc gây khó khăn trong việc Báo cáo số
liệu giáo dục đầu năm học 2018-2019 lên cấp trên và tổng hợp báo cáo về Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Để kịp tiến độ báo cáo số liệu giáo dục giữa năm học 2018-2019 về Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đạo tạo yêu cầu các Phòng GD&ĐT
huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc (gọi chung là đơn vị) thực hiện
một số nội dung dưới đây:
1. Các đơn vị khẩn trương rà soát cập nhật các số liệu lên phần mềm Cơ sở
dữ liệu toàn ngành tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn; đồng thời thực hiện chức năng
báo cáo số liệu giáo dục giữa năm học 2018-2019 theo mẫu biểu có trên phần
mềm lên cấp quản lý trực tiếp, chờ duyệt báo cáo hoặc thực hiện báo cáo lại (khi
cấp trên không duyệt báo cáo), chức năng báo cáo số liệu có trên phần mềm;
2. Các phòng GD&ĐT phải thực hiện chức năng duyệt báo cáo hoặc trả lại
báo cáo nếu số liệu chưa đáp ứng và thực hiện tổng hợp báo cáo tất cả các loại
số liệu của các cấp học mình quản lý lên cấp trên (Sở GD&ĐT), chức năng báo
cáo lên cấp trên chỉ thực hiện được khi 100% các đơn vị cấp học thuộc đơn vị
mình quản lý đã được duyệt báo cáo.
3. Lưu ý việc thực hiện các chức năng báo cáo lên cấp trên trong phần mềm
phải theo từng nội dung tương ứng từng cấp học; Các đơn vị không thực hiện
đúng chức năng báo cáo, không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện không đúng
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thời gian báo cáo theo quy định thì sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu tổng hợp của cấp
Phòng, Sở, Bộ. Cấp quản lý không có dữ liệu để tập hợp theo đúng thời hạn thì
trách nhiệm thuộc về thủ trưởng các đơn vị triển khai.
4. Thời hạn hoàn thành báo cáo số liệu giáo dục giữa năm học 2018-2019 là
từ ngày văn bản này có hiệu lực đến hết ngày 21/03/2019. Quá thời hạn trên, Sở
Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố danh sách các đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ
và triệu tập thủ trưởng các đơn vị này về Sở GD&ĐT để có báo cáo giải trình,
giải pháp thực hiện.
Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật về phần mềm cấp Sở, đề nghị liên hệ phòng TCCB
qua số điện thoại 0979 747 939 (Thầy Phạm Ngọc Triều), Email hỗ trợ:
pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn
Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực
hiện đầy đủ các yêu cầu như trên để đảm bảo kịp tiến độ triển khai chung và báo
cáo đúng thời gian quy định về Bộ GD&ĐT.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TCCB, Trieupn;
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