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Kính gửi: Các ông (bà) hiệu trưởng MN, TH, THCS 

Thực hiện công văn số 630/SGDĐT-KHTC ngày 16/05/2017 của Sở GD&ĐT về 

việc triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm 2016-2017. Phòng giáo dục và Đào tạo Kim 

Bảng đề nghị các trường MN, TH, THCS thực hiện các nội dung sau: 
1. Công tác triển khai 

- Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cán bộ phụ trách nhập số liệu vào hệ thống 

thống kê giáo dục trực tuyến (EMIS online www.thongke.smas.edu.vn) theo đúng tiến độ, 

đảm bảo tính chính xác của sổ liệu. Tổng hợp số liệu thống kê kỳ cuối năm học 2016-2017 

theo các biểu mẫu ban hành tại Quyết định 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; rà soát sự tăng giàm của số liệu so với báo cáo kỳ đầu năm 

và khẳng định sự tăng giảm đó ở cột tăng/giảm theo qui ước. 
- Đề nghị các trường  cập nhật đầy đủ thông tin về trường như: Họ tên người báo 

cáo; Tỉnh/thành phổ, quận/huyện, xã/phường và một sổ thông tin liên quan khác vào hồ sơ 

trường và đặc biệt là số học sinh nữ giữa các biểu phải trùng khớp. 
- Việc tính toán tỉ lệ tốt nghiệp các cấp, thống kê chất lượng và học sinh bỏ học cần 

được đặc biệt quan tâm trong kỳ báo cáo này.  
 - Đề nghị các trường, cập nhật đầy đủ thông tin cho các trường dữ liêu trên biểu số 

12-GDTX-C (báo cáo thống kê giáo dục thương xuyên) 

2. Công tác báo cáo 
Thời gian và cách thức nộp báo cáo: 

 - Thời gian các trường  hoàn thành việc rà soát, so dò, chốt dữ liệu các đơn vị trực 

thuộc và nhấn lệnh “gửi lên cấp trên” trên trang web: http://thongke.smas.edu.vn trước 

ngày 31/5/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiển hành kiểm tra, rà soát số liệu và có ý kiến 

phản hồi trực tiếp trên hệ thống trực tuyến từ ngày 01/06/2017 đến ngày 05/6/2017. 
 Số liệu của các trường đã được Phòng xác nhận “chốt số liệu” thành công, đề nghị 

các trường  thực hiện trích xuất dữ liệu biểu bao cáo kỳ cuối năm học 2016-2017 theo 

Quyết định 5363/QĐ-BGDĐT” nêu trên gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng 

trước ngày 07/6/2017 cho đồng chí Tuyền. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại 

0912.112515. 

Đề nghị hiệu trưởng các trường chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện báo cáo 

đúng thời gian và yêu câu quy định. 
 

       Nơi nhận:                                     
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Như kính gửi (để thực hiện); 
- Lưu: VT, CNTT. 
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