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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /GD&ĐT 
V/v thực hiện báo cáo thống kê giáo dục  

kỳ cuối năm học 2020-2021           

Lệ Thủy, ngày       tháng 6 năm 2021 

       

          Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

Thực hiện Công văn số 1888/SGDĐT-KHTC ngày 03/6/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình về việc Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm 

học 2020-2021. Để triển khai kỳ báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 

trên hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các các đơn vị trực thuộc  

- Rà soát thông tin, số liệu thống kê của đơn vị bao gồm thông tin trường, lớp, 

học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; rà soát sự tăng giảm số liệu giữa kỳ đầu 

năm và kỳ cuối năm học. 

- Cập nhật số liệu biến động, tăng giảm so với đầu năm lên hệ thống, gửi báo cáo 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành trước ngày 11/6/2021. 

2. Hình thức báo cáo 

Sau khi hoàn thành và chốt số liệu, các đơn vị báo cáo lên đơn vị cấp trên theo 2 

hình thức: bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị; thủ trưởng 

đơn vị chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của dữ liệu đã cập nhật lên hệ thống) và qua hệ 

thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.  

Việc rà soát báo cáo số liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành kịp thời, đầy đủ, 

chính xác là một căn cứ để xem xét đánh giá tiêu chí thi đua của đơn vị. Đề nghị các 

đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời hạn nêu trên.  

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng 

thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Trưởng phòng PGD (b/c); 

- LĐ, CV, CB (p/h); 

- Đăng Website PGD; 

- Lưu: VT, QTM.   
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