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V/v điều chỉnh, cập nhật thông tin 
cuối năm học 2018-2019 trên hệ 

thống cơ sở dữ liệu ngành

CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐắkLắk, ngàyếĨẶthảng 5 năm 20ỉ9

Kính gửi:
- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thực hiện Công văn số 4474/BGDĐT-VP ngày 28/9/2018 Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GDĐT) về việc triền khai báo cáo thống kê giáo dục nẩm học 2018- 
2019;

Căn cứ vào tình hình triên khai, khai báo dữ liệu của các trường trung học 
ừên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành (CSDLN), Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực 

hiện các nội dung sau:
1. Đối với phòng GDĐT

- Mở khoá và chỉ đạo các trường THCS thực hiện báo cáo cuối năm học 
2018-2019:

+ Rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin của nhà trường về: 
trường, lóp, học sinh, đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên, cơ sở vật chất....;

+ Cập nhật xếp loại hai mặt giáo dục của tất cả học sinh lên hệ thống 
CSDLN;

+ Chuyên dữ liệu về phòng GDĐT để phòng GDĐT kiểm ừa, phê duyệt.
- Kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ và phê duyệt dữ liệu cuối năm học của 

từng trường THCS; nêu dữ liệu của nhà trường chưa đáp ứng thì yêu cầu nhà 
trường nhập và gửi lại dữ liệu.

___ - Chậm nhất là ngày 05/6/2019, báo cáo dữ liệu cuối nãm học lên Sở
GDĐT bằng chức năng báo cáo trên hệ thống CSDLN.

2. Đối vói trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học
- Rà soát, cập nhật, bô sung đầy đủ, chính xác thông tin của nhà trường về: 

trường, lóp, học sinh, đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên, cơ sở vật chất....;
- Cập nhật xếp loại hai mặt giáo dục của tất cả học sinh lên hệ thống 

CSDLN;
- Chậm nhất là ngày 05/6/2019, báo cáo dữ liệu cuối năm học 2018-2019 

lên Sở GDĐT bằng chức năng báo cáo trên hệ thống CSDLN (đối với trường phồ
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thông có nhiều cấp học thì gửi dữ liệu THCS về phòng GDĐT, dữ liệu THPT về 
Sờ GDĐT).

Nhận được Công văn, Sờ GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 
Mọi thông tin cần trao đổi, liên hệ/ông Tô Minh Hùng - Chuyên viên Phòng 
GDTrH, điện thoại; 0982777224./.

Nơi nhận:
- Như Kinh gửi; 
-Lưu: VT,GDTrH.
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