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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 05 năm 2018.

V/v triển khai phần mềm CSDL toàn ngành
về giáo dục và đào tạo của Bộ GD&ĐT

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
Thực hiện công văn số 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17/04/2018 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 số 131/CNTT ngày 20/04/2018 của
Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tài khoản quản trị của Sở GD&ĐT
trên phần mềm CSDL toàn ngành. Sở Giáo dục và Đạo tạo đề nghị các Phòng
GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc (gọi chung là đơn vị) thực
hiện nội dung các yêu cầu dưới đây:
1. Các đơn vị cử 01 thành viên sẽ phụ trách quản trị phần mềm (tiếp quản tài
khoản và vận hành phần mềm), điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây, scan
bản có đóng dấu và chữ ký của thủ trưởng thành file dạng .pdf và chuyển về địa
chỉ mail pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn để được xác nhận cấp tài khoản quản trị
và tài liệu phần mềm CSDL toàn ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua
mail của đơn vị đang còn sử dụng được (ưu tiên mail có đuôi …@moet.edu.vn)
trước ngày 20/05/2018;
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2. Sau khi nhận được tài khoản quản trị từ Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị:
- Đăng nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành theo phân hệ quản lý
cấp của đơn vị mình tại địa chỉ: http://csdl.moet.edu.vn/ , thay đổi mật khẩu mặc
định và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, cập nhật các thông tin;
- Triển khai và cấp phát tài khoản cho các đơn vị trực thuộc cấp phòng
GD&ĐT theo tài liệu hướng dẫn trong hộp mail mà các đơn vị cung cấp ở trên.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực
hiện đầy đủ các yêu cầu như trên để đảm bảo kịp tiến độ triển khai và báo cáo
về Cục CNTT Bộ GDĐT./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TCCB&CNTT(TrieuPN).
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