BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________________________________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________________________________________________________________________________________

Số: 2627 /BGDĐT-CNTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

V/v đôn đốc báo cáo dữ liệu về kết quả
học tập học sinh lớp 12 lên Hệ thống cơ
sở dữ liệu ngành về GDMN, GDPT và
GDTX

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo1
Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành
Văn bản số 1874/BGDĐT-VP yêu cầu các sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐT,
các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục
khuyết tật cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu, các biến động trong năm học 20192020 đến thời điểm cuối năm học.
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh
đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020, trong đó Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT
phân tích dữ liệu quốc gia về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh toàn
quốc,
Để đảm bảo có đầy đủ dữ liệu về học bạ của học sinh đang theo học lớp
12 năm học 2019-2020 phục vụ nhiệm vụ phân tích dữ liệu và đối sánh kết quả
học tập với điểm thi trung học phổ thông năm 2020, Bộ GDĐT yêu cầu các sở
GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên khẩn
trương rà soát, cập nhật kết quả học tập của học sinh đang theo học lớp 12 (bao
gồm điểm tổng kết các môn học của học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm) vào Hệ thống
cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn và gửi về Bộ GDĐT (trên hệ
thống phần mềm) trước ngày 31/7/2020.
Trong quá trình thực hiện, nếu cần hỗ trợ kỹ thuật, đề nghị 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 tại địa chỉ: http://csdl.moet.gov.vn)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Văn Phúc (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Hữu Độ (để báo cáo);
- Các đơn vị: QLCL, GDTrH, GDTX, VP (để
phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, CNTT.
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Đối với tỉnh Bạc Liêu là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

