
 

     UBND HUYỆN KON PLÔNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Số: 72/PGDĐT-CNTT                         Kon Plông, ngày 16 tháng 5 năm 2018. 
V/v triển khai thu thập dữ liệu cho 

CSDL toàn ngành GD&ĐT. 
 

Kính gửi: Các đơn vị trường trực thuộc Phòng GD&ĐT Kon Plông. 
 

Thực hiện Công văn số 559/SGDĐT-KHTC, ngày 15/5/2018 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Kon Tum về việc triển khai thu thập dữ liệu cho CSDL toàn ngành. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường thực hiện báo cáo các nội 
dung sau: 

1. Hình thức báo cáo: Các đơn vị trường truy cập vào trang website của Bộ 
GD&ĐT: csdl.moet.gov.vn với tên đăng nhập tương ứng theo từng trường (phụ lục 
đính kèm). 

2. Cách thực hiện: 

- Nhập dữ liệu về trường lớp, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên chậm nhất 
ngày 26/5/2018.  

- Nhập dữ liệu về trẻ, học sinh chậm nhất ngày 5/6/2018. (Ngày 25/5/2018, Bộ 
GD&ĐT mới mở chức năng về học sinh). 

- Các đơn vị trường hoàn thiện dữ liệu theo đúng các biểu mẫu trên hệ thống  
và có chữ ký đóng dấu của Hiệu trưởng các đơn vị nhằm xác nhận tính pháp lý của 
dữ liệu. 

3. Hướng dẫn nhập: Phòng GD&ĐT gửi hướng dẫn theo từng bậc (đính kèm 
văn bản này) để các đơn vị trường tham khảo và thực hiện. 

 Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị trường triển khai thực hiện. Nếu 
có vấn đề vướng mắc liên hệ Phòng GD&ĐT KonPlông qua số điện thoại 
0603.848.069 (hoặc Đ/c Đoan: 0978.235.777) để phối hợp cùng giải quyết./. 
 

                                                                 
Nơi nhận:         
- Như trên (thực hiện);                                   
- Lãnh đạo Phòng (theo dõi);       
- Chuyên môn MN, TH, THCS (theo dõi); 
- Lưu: VT-LT.    
 
 

 


