UBND HUYỆN TÂN LẠC
C
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

463 /PGD&ĐT-CNTT
V/v nhập dữ liệu và tạo, gửi báo
cáo đầu năm trên C DL toàn ngành
về GD&ĐT năm học 2020-2021
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Kính gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH, THCS, TH&THCS.
Thông tin trong Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) được sử
dụng th ng nhất, có tính pháp lý trong quản lý nhà nước về giáo dục được quy
định tại Thông tư s 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ th ng cơ sở dữ liệu ngành
về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT năm học 2020-2021 Phòng
GD&ĐT giao các đơn vị trường học thực hiện các công việc sau;
1.
ữ iệu đầu ăm ọ 2020-2021
- Trên phần mềm thực hiện chuyển dữ liệu từ năm học cũ sang năm học mới,
nhập dữ liệu học sinh đầu cấp.
- Cập nhật dữ liệu về Trường, lớp học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
và học sinh.
- Nhập dữ liệu về C VC đầu năm học 2020-2021 và s liệu tài chính năm
2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
2. T
iệ á bá á đầu ăm;
- Tạo và kiểm tra các báo cáo trên hệ th ng.
- Gửi báo cáo trên hệ th ng.
Toàn bộ công việc thực hiện trên hệ th ng C DL toàn ngành về giáo dục đào
tạo tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn và hoàn thành trước ngày 10/10/2020
Lưu ý: Để hệ th ng tạo lập được các báo cáo chính xác các đơn vị phải thực
hiện nhập đầy đủ thông tin vào C DL. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tính chính
xác của dữ liệu và báo cáo.
ro qu trì t ự iệ ó vướ mắ iê ệ Ô
rầ Xu Hòa- P ụ
tr
p ầ mềm ơ sở dữ iệu theo email: txhoa.tal@hoabinh.edu.vn để ù p ối
ợp iải qu ết.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Lạc giao các đơn vị thực hiện./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Trưởng phòng, các PTP
– Website ngành;
– Lưu, VT ,CNTT.
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