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V/v triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu
năm học 2021 - 2022

Kính gửi: - Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Tỉnh;
- Hiệu trưởng Trường TH - THCS - THPT Tương Lai.
Thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về quy định chế độ báo cáo thống
kê ngành giáo dục và Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ
thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên (gọi tắt là Hệ thống CSDL ngành), để triển khai báo cáo thống kê
giáo dục trên hệ thống CSDL ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn và các số
liệu giáo dục tiểu học được cập nhật thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính chính
xác, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT, Hiệu trưởng Trường
Nuôi dạy trẻ khuyết tật Tỉnh và Trường TH - THCS - THPT Tương Lai thực hiện
các nội dung như sau:
1. Báo cáo số liệu huy động học sinh năm học 2021 - 2022 bằng cách nhập
trực tiếp vào đường link sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ygag6osifqiDmU3xQ0GJ2CI
egLanlXAz/edit?usp=sharing&ouid=102131868147894594213&rtpof=true
&sd=true
Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 25 tháng 10 năm 2021 và báo cáo
đột xuất khi có yêu cầu.
2. Báo cáo qui mô trường lớp, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh,… bằng
cách nhập trực tiếp vào đường link sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Asy96gk4gcUdlWIUsutz_qbQKIz
wwW7T/edit?usp=sharing&ouid=102131868147894594213&rtpof=true&sd
=true
Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30 tháng 10 năm 2021 và báo cáo
đột xuất khi có yêu cầu.
3. Triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021 - 2022 (Hệ thống
CSDL ngành, EQMS), cụ thể như sau:
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo các cơ sở giáo dục có lớp
tiểu học cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu để thống kê (thông tin trường, lớp, học
sinh, đội ngũ, phòng học, chi ngân sách nhà nước) và hoàn thành trước ngày 30
tháng 10 năm 2021.

2

Đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở
giáo dục thuộc phạm vi quản lý và nộp báo cáo về Sở GDĐT theo 2 hình thức:
bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng các đơn vị) và qua Hệ
thống CSDL ngành.
Để đảm bảo số liệu thật chính xác, chất lượng thông tin báo cáo, khắc phục
một số tồn tại của các kỳ báo cáo thống kê trước, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị
lưu ý:
- Rà soát các thông tin thường thiếu hoặc chưa chính xác như về trường
học: có sử dụng máy tính, internet cho dạy học, có điện, có nguồn nước sạch, có
nước uống,…; về học sinh: năm sinh, tình trạng lên lớp, ở lại lớp, bỏ học,…; về
đội ngũ: năm sinh, trình độ được đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm,…
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính chính xác các chỉ tiêu theo mẫu biểu báo
cáo thống kê trước khi nộp về Sở GDĐT (như các thông tin trường, quy mô học
sinh, số học sinh đi học đúng tuổi, số học sinh ở lại lớp, bỏ học, số hiệu trưởng,
số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo,…).
4. Đối với học sinh của các địa phương khác đang học trên địa bàn theo
Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ GDĐT về
tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19: tại
cơ sở giáo dục tiếp nhận học sinh của các địa phương khác không thực hiện kê
khai hồ sơ học sinh này trên Hệ thống CSDL ngành; tại địa phương và cơ sở
giáo dục nơi học sinh có địa chỉ thường trú đã có thủ tục nhập học đầu năm
học vẫn tiếp tục kê khai thông tin hồ sơ học sinh trên Hệ thống CSDL ngành.
5. Những đường link được gửi về Phòng GDĐT, đề nghị các Phòng GDĐT
linh hoạt trong việc lấy số liệu báo cáo gửi về Sở GDĐT, tuyệt đối không chuyển
tiếp đường link về cho các trường nhập dữ liệu.
Trên đây là Công văn triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021 2022, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung
Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị có khó khăn, Thủ trưởng
các đơn vị liên hệ Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, số điện
thoại 0277.3857697 hoặc email: phonggdth.sodongthap@moet.edu.vn) để được
tư vấn, hỗ trợ./.
Nơi nhận :
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Đăng Website;
- Lưu : VT, GDMNTH (02b). D (01b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tâm
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