UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 249/PGDĐT
V/v báo cáo thống kê giáo dục kỳ
cuối năm học 2019-2020

Cù Lao Dung, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường.
Thực hiện Công văn số 1028/SGDĐT-GDTrH ngày 10/6/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học
2019-2020;
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường thực hiện
báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020 trên hệ thống CSDL ngành tại
địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn. Cụ thể như sau:
1. Các đơn vị trường rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu về trường, lớp, cán bộ,
giáo viên, nhân viên, học sinh. Các thông tin đảm bảo chính xác, đầy đủ và nộp báo
cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/7/2020.
2. Các bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi và kiểm duyệt số liệu trường, lớp, học sinh
thuộc lĩnh vực phụ trách. Rà soát sự tăng giảm số liệu giữa kỳ đầu năm học và kỳ
cuối năm học.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó
khăn có thể liên hệ với Cục Công nghệ thông tin qua địa chỉ email: csdl@moet.gov.vn
và hệ thống hỗ trợ trực tuyến (hướng dẫn sử dụng chi tiết trên http://csdl@moet.gov.vn);
hoặc ông Võ Hoàng Ấn qua số điện thoại 0974.834.373 để cùng phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chuyên viên Phòng;
- Website Phòng;
- Lưu VT.
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