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Số: 1851/SGDDT-GDTH

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2018

V/v triển khai hệ thống EQMS tích
hợp trong CSDL ngành, cấp Tiểu
học năm học 2018-2019

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Công văn số 4122/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai hệ thống EQMS tích hợp trong CSDL ngành;
Căn cứ công văn số 792/SGDĐT-TCCB&CNTT ngày 14/5/2018 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu (CSDL)
toàn ngành Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện công văn số 864/SGDĐT-TCCB&CNTT ngày 28/5/2018 của
Sở GDĐT về triển khai thu thập dữ liệu về học sinh cho CSDL toàn ngành Giáo
dục và Đào tạo,
Để triển khai hệ thống EQMS trong thực hiện quản lý, báo cáo số liệu
giáo dục tiểu học kịp thời theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT yêu cầu các
Phòng GDĐT thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tập huấn lại việc sử dụng hệ thống EQMS
trong việc thực hiện báo cáo số liệu và khai thác số liệu trong quản lý, chỉ đạo,
điều hành tới các trường tiểu học trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
2. Thực hiện báo cáo số liệu đầu năm, giữa năm, cuối năm các năm học
theo quy định. Cụ thể:
- Đầu năm: Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10 của năm học.
- Giữa năm: Từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 25 tháng 01 của năm học.
- Cuối năm: Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 của năm học.
3. Khuyến khích các trường sử dụng các phần mềm quản lý có khả năng
kết nối với cơ sở dữ liệu ngành để nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường và thực
hiện báo cáo EQMS trực tiếp từ phần mềm quản lý đảm bảo chính xác, thuận
lợi.
Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc
thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai về Sở GDĐT (Phòng GDTH)
trước ngày 10/10/2018./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi (để th/h);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ Sở GDĐT (b/c);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTH (MinhTH).
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