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V/v triển khai thu thập cơ sở dữ liệu
toàn ngành về giáo dục đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Kỳ Anh, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn thị xã;
- Hiệu trưởng các trường TH&THCS Kỳ Hoa, Kỳ Nam.
Thực hiện các Văn bản số 1212/SGDĐT-VP ngày 13/8/2018 về việc triển
khai thu thập cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục đào tạo, Phòng đề nghị các đơn
vị thực hiện một số nội dung sau:
Đăng nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu của đơn vị tại địa chỉ
http://csdl.moet.gov.vn (tên đăng nhập và mật khẩu các đơn vị gửi kèm theo). Hiệu
trưởng các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu các văn bản liên quan, các hướng dẫn
quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu trường, giao người phụ trách và triển khai thực
hiện. Yêu cầu thực hiện các nội dung theo kế hoạch sau:
1. Về thu thập thông tin nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục:
- Các cơ sở giáo dục (tiểu học, trung học cơ sở) nhập dữ liệu, cung cấp đầy đủ
thông tin vào “Phiếu điều tra thông tin về nhà vệ sinh trường học” (theo mẫu đính
kèm) trước ngày 23/8/2018 (hướng dẫn sử dụng được cung cấp trên phần mềm sau
khi đăng nhập). Gửi bản cứng về Bộ phận TCCB Phòng Giáo dục - Đào tạo và 1 bản
mềm qua địa chỉ email: minhvy10kh@gmail.com trước ngày 26/8/2018.
2. Về thu thập dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh:
- Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông hoàn thành dữ liệu
trường, lớp, đội ngũ trước ngày 12/9/2018; Hoàn thành dữ liệu về học sinh trước
ngày 25/9/2018.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc về đăng
nhập, sử dụng phần mềm và nhập dữ liệu liên hệ đ/c Lê Minh Vỹ, số điện thoại
0919830799, 0989607590.
Phòng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện đảm bảo cập nhật dữ liệu
đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
- Lưu: VT, TCCB.
Gửi văn bản điện tử.

