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Số:           /BGDĐT-VP 
 

V/v Báo cáo thống kê giáo dục kỳ 

cuối năm học 2019 - 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

   
    Kính gửi:   - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố; 

      - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu 
 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành giáo dục, Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ 

thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên và Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT 

ngày 16/6/2017 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 

2017-2018, để triển khai kỳ báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2019-2020 

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

và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện như sau:  

1. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật (sau đây 

gọi là cơ sở giáo dục) cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu, các biến động trong 

năm học 2019-2020 để thống kê đến thời điểm cuối năm học (thông tin trường, 

lớp, học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên) và nộp báo cáo lên cấp trên, 

xong trước ngày 31/7/2020.  

2. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo đôn đốc và thực hiện rà soát, 

kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và 

nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 15/8/2020.   

3. Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt 

dữ liệu báo cáo của các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc để tổng hợp 

báo cáo thống kê giáo dục của địa phương, gồm:  

- Rà soát thông tin, số liệu thống kê của các cơ sở giáo dục; rà soát, cập 

nhật thông tin đầy đủ cho các cơ sở giáo dục thường xuyên; rà soát sự tăng giảm 

số liệu giữa kỳ đầu năm và kỳ cuối năm học; cập nhật thông tin mức độ được 

công nhận phổ cập giáo dục của tỉnh/thành phố đến thời điểm báo cáo vào Biểu 

07-TKTH-CN;  

http://csdl.moet.gov.vn/
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- Gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/8/2020 theo 2 

hình thức: bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo) và qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ 

http://csdl.moet.gov.vn. 

Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố chỉ đạo các 

phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhập đầy đủ dữ liệu và báo 

cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn nêu trên. Hệ thống CSDL sẽ khóa 

nhập dữ liệu năm học 2019-2020 từ ngày 10/9/2020 để tổng hợp báo cáo toàn 

quốc và triển khai thống kê năm học 2020-2021. 

Nếu cần hỗ trợ đề nghị liên hệ Phòng Thống kê, Văn phòng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, số điện thoại (024) 38 683 247, email: phongthongke@moet.gov.vn; 

hỗ trợ kỹ thuật liên hệ Cục Công nghệ thông tin qua email csdl@moet.edu.vn và 

hệ thống hỗ trợ trực tuyến (hướng dẫn sử dụng chi tiết trên 

http://csdl.moet.gov.vn). 

Trân trọng./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- UBND tỉnh,thành phố (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Vụ GD MN,TH,TrH,TX (để phối hợp); 

- Cục NG&CBQLGD (để phối hợp) 

- Cục CNTT (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TK. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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