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Số: 1269 /SGDÐT-KHTC

Bến Tre, ngày 26 tháng 6 năm 2020

V/v báo cáo thống kê cuối năm học
2019-2020.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố;
- Trường PT Hermain Gmeiner;
- Trường Năng khiếu Thể dục-Thể thao.
Căn cứ Công văn 1874/BGDĐT- VP ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020. Để
hoàn thành báo cáo thống kê theo đúng thời yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các
đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố, Trường PT
Hermain Gmeiner, Trường Năng khiếu Thể dục-Thể thao thực hiện một số công việc
như sau:
1. Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện báo cáo: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Mầm non,
Tiểu học, THCS, THPT thuộc các loại hình công lập và ngoài công lập; trung tâm
Giáo dục thường xuyên Tỉnh (TTGDTX); trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo
dục thường xuyên (TTGDNN-GDTX).
2. Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần
mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
Rà soát sự tăng giảm số liệu giữa kỳ đầu năm và kỳ cuối năm học. Biểu thống nhất của
hồ sơ trường kỳ cuối năm học các đơn vị thuộc phòng GDĐT, TTGDTX TỈNH,
TTGDNN-GDTX và các trường THPT cập nhật dữ liệu theo mẫu trên hệ thống phần
mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành, tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố:
3.1. Rà soát danh mục các đơn vị trực thuộc:
- Lập danh sách các đơn vị giải thể, sáp nhập, thành lập mới và các nhóm trẻ gia
đình đã giải thể, thành lập mới.
- Tạo mới hồ sơ trường cho các đơn vị trực thuộc, khi tạo mới mã đơn vị trường
phải thống nhất và báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cập nhật thông tin các trường đạt chuẩn quốc gia theo quyết định đã được
công nhận và còn hiệu lực .
3.2. Chỉ đạo các trường trực thuộc cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm cơ
sở dữ liệu toàn ngành.
- Cập nhật học sinh chuyển đi, chuyển đến, học sinh bỏ học.
- Cập nhật kết quả học tập, hạnh kiểm của từng học sinh.
- Báo cáo EMIS cuối năm.

3.3. Theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm tra tính chính xác của các dữ liệu trong
biểu số liệu các trường trực thuộc.
3.4. Chốt dữ liệu cho các đơn vị đã gửi dữ liệu.
3.5. Tổng hợp và trích xuất báo cáo gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính Sở
GDĐT (có ký tên, đóng dấu).
4- Cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành cho học
sinh chuyển đi, học sinh chuyển đến, học sinh bỏ học và cập nhật kết quả học lực,
hạnh kiểm của từng học sinh.
5-Thời gian gửi báo cáo:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 20/07/2020.
- Các đơn vị còn lại: chậm nhất ngày 15/07/2020.
- Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, địa chỉ số
126A Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Dữ liệu báo cáo
trực tiếp trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành tại địa chỉ
http://csdl.moet.gov.vn.
Chú ý: Dữ liệu báo cáo thật đầy đủ, chính xác, đảm bảo thời gian theo quy
định, thủ trưởng đơn vị phải kiểm tra kỹ và chịu trách nhiệm về các dữ liệu thống kê
đã báo cáo vì dữ diệu này chính thức thay thế cho các dữ liệu báo cáo riêng của các
phòng chuyên môn.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện đúng tinh thần công văn này./.
Nõi nhận:
- Như trên;
- Website của Sở GD&ĐT;
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