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Chư Prông, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu
năm học 2021-2022

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 2297/SGDĐT-KHTC ngày 08/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm
học 2021-2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện những
nội dung sau:
- Tổ chức rà soát, thu thập, tổng hợp đầy đủ thông tin về hồ sơ trường

học, lớp học, học sinh, đội ngũ (cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên), cơ
sở vật chất và thiết bị trường học, tài chính đảm bảo thông tin đầy đủ,
chính xác; báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành
(CSDL) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn và nộp báo cáo lên cấp trên xong
trước ngày 17/10/2021.
- Để đảm bảo chất lượng thông tin và báo cáo, các đơn vị cần lưu ý:
+ Rà soát kỹ và nhập đầy đủ thông tin về: trường học có sử dụng máy
tính, có Internet cho dạy học, có điện, có nguồn nước sạch, có nước uống; về
học sinh: năm sinh, tình trạng lên lớp, lưu ban, bỏ học; về đội ngũ: năm sinh,
trình độ được đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm,.. (đây là thông tin các cơ
sở giáo dục hay bị bỏ qua).
+ Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính khớp đúng các chỉ tiêu theo mẫu
biểu báo cáo thống kê trước khi nộp lên cấp trên (như các thông tin trường,
quy mô học sinh, số học sinh đi học đúng tuổi, số học sinh lưu ban, bỏ học, số
cán bộ quản lý, số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, thông tin
về phổ cập giáo dục, các chỉ tiêu tỷ lệ theo từng cấp học, số liệu chi ngân sách
nhà nước cho giáo dục,…).
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo thực
hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CM.
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