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V/v triển khai báo cáo thống kê giáo dục
kỳ đầu năm học 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Công văn số 1154/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang về việc thực hiện báo cáo thống kê giáo
dục kỳ đầu năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT triển khai báo cáo thống kê giáo dục
kỳ đầu năm học học 2020-2021 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Căn cứ và hướng dẫn thực hiện báo cáo
- Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục;
- Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT 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;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến các chức năng của phần mềm tại địa
chỉ http://huongdan.csdl.moet.gov.vn và các thông báo được cập nhật tại trang chủ
csdl.moet.gov.vn.
2. Yêu cầu và tiến độ thực hiện báo cáo
- Truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn (sau đây
gọi là hệ thống) theo tài khoản của đơn vị đã được cấp (trường hợp quên mật khẩu,
các đơn vị thuộc bậc học nào thì chủ động liên hệ về bậc học đó để được cấp lại).
- Cấu hình thời gian trên hệ thống về học kỳ II năm học 2019-2020 để sử dụng
chức năng chuyển hồ sơ lên năm học mới.
- Thực hiện cập nhật chính xác, đầy đủ dữ liệu lên hệ thống.
- Rà duyệt, lập báo cáo gửi lên hệ thống trước ngày 16/10/2020.
Chú ý: Cơ sở nào đã thực hiện lập báo cáo đầu năm xong trước ngày
30/9/2020 phải thực hiện cập nhật lại.
3. Khắc phục một số tồn tại
Qua nhiều năm thực hiện rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu, một số lỗi cơ bản vẫn
chưa được các đơn vị, cơ sở giáo dục khắc phục, cụ thể:
- Khai báo không chính xác hồ sơ trường: Nhiều cơ sở giáo dục khai báo sai
mức độ đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1,2); đặc biệt phổ biến là lỗi hiểu sai khái niệm
“Điểm trường” khi khai báo trường chính là 01 điểm trường chính trong khi theo quy
định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT quy định rõ “Điểm trường: Là một điểm lẻ
của trường chính thường có một hoặc một số lớp học. Địa điểm thường cách xa
trường chính (vì lí do nào đó chưa đủ điều kiện để thành lập một trường riêng). Một
trường chính có thể có nhiều điểm trường lẻ”...

- Cập nhật không chính xác thông tin của cán bộ, giáo viên như: trạng thái làm
việc; vị trí việc làm; phụ cấp; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại ...
- Cập nhật sai về phòng học; ngân sách nhà nước (đơn vị “triệu đồng” song có
đơn vị nhập tới đơn vị đồng; cá biệt có đơn vị không cập nhật nội dung này).
- Các trường TH&THCS ngoài việc cập nhật đối với cấp học đang có, vì là loại
hình trường liên cấp nên các cấp học khác vẫn phải thực hiện lập/gửi báo cáo về cấp
trên theo đúng quy định.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu
trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng GD&ĐT (theo
các đồng chí phụ trách các bậc học) để phối hợp, tháo gỡ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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