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  :  1651 /     -KHTC 

V/v triển khai, thực hiện báo cáo 

th ng kê giáo dục kỳ cu i năm 

học 2018 - 2019 

                                   

        –       –           
______________________________________ 

                27          5  ăm 2019 

Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và  ào tạo các huyện, 

thành ph ; 

- Các trường Trung học phổ thông Phổ thông 

nhiều cấp học và trực thuộc; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; KT THHN tỉnh; 

Nuôi dạy Trẻ khuyết tật tỉnh. 

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và  ào tạo tại văn bản s  

2199/     -VP ngày 22/5/2019 về việc triển khai báo cáo th ng kê giáo dục 

kỳ cu i năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và  ào tạo đề nghị các đơn vị thực 

hiện một s  nội dung sau: 

1.   i với các Phòng Giáo dục và  ào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện rà soát, cập 

nhật bổ sung, điều chỉnh thông tin, s  liệu báo cáo th ng kê kỳ đầu năm 2018 – 

2019 (s  liệu về trường, lớp, học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ 

sở vật chất, ngân sách nhà nước). Cập nhật đầy đủ thông tin, s  liệu, các biến 

động trong năm học 2018 – 2019 để th ng kê đến thời điểm cu i năm học (s  

liệu về trường, lớp, học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên). 

- Thực hiện rà soát thông tin, s  liệu th ng kê của các cơ sở giáo dục; rà 

soát sự tăng giảm s  liệu giữa kỳ đầu năm và kỳ cu i năm học để có điều chỉnh 

kịp thời. 

2.   i với các đơn vị còn lại 

- Thực hiện rà soát, cập nhật bổ sung, điều chỉnh thông tin, s  liệu báo cáo 

th ng kê kỳ đầu năm 2018 – 2019 (s  liệu về trường, lớp, học sinh, cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, ngân sách nhà nước). Cập nhật đầy đủ 

thông tin, s  liệu, các biến động trong năm học 2018 – 2019 để th ng kê đến 

thời điểm cu i năm học (s  liệu về trường, lớp, học sinh, cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên). 

- Rà soát sự tăng giảm s  liệu giữa kỳ đầu năm và kỳ cu i năm học để có 

điều chỉnh kịp thời. 

3. Thời hạn nộp báo cáo 

Báo cáo th ng kê giáo dục nộp theo 02 hình thức: Trên hệ th ng báo cáo 

trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn và nộp bản in báo cáo (được xuất ra 

http://csdl.moet.gov.vn/
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từ hệ th ng phần mềm), báo cáo gửi về Sở Giáo dục và  ào tạo qua Phòng 

KHTC, gồm: 

- Báo cáo th ng kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018 – 2019 (sau khi rà soát 

và tổng hợp lại) nộp trước ngày 30/5/2019; 

- Báo cáo th ng kê giáo dục kỳ cu i năm học 2018 – 2019 nộp trước ngày 

20/6/2019; 

- Báo cáo th ng kê T t nghiệp THPT nộp trước ngày 20/7/2019. 

 ề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhập dữ liệu 

đầy đủ và báo cáo về Sở Giáo dục và  ào tạo đúng thời hạn. Nếu cần hỗ trợ đề 

nghị liên hệ Phòng KHTC Sở Giáo dục và  ào tạo, s  điện thoại 0251.3847169, 

email: phongkhtc.sodongnai@moet.edu.vn./. 

Nơi nhận:                                                                             
-  hư trên; 

- UBND các huyện, thành ph ; 

- Các phòng: NV 1, NV 2; 

- Cổng thông tin Sở; 

- Lưu: V , K  C. 
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Huỳnh Lệ Giang  
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