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Kính gửi:  

 - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố; 

 - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã và thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm, Sở GD&ĐT kiểm tra thông tin, dữ liệu trên 

Cổng thông tin GD&ĐT qua địa chỉ: http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/, Sở nhận thấy 

nhiều đơn vị cập nhật thiếu hoặc không chính xác các thông tin sau: 

- Thông tin về trường:  

+ Không chọn trường Chuẩn Quốc gia đối với các trường đã được công nhận.  

+ Thiếu hoặc thừa điểm trường lẻ (thừa do chưa xoá các điểm lẻ hết hoạt động).  

- Thông tin về học sinh: Cập nhật chưa đầy đủ danh sách học sinh hoặc thiếu hay 

chưa chính xác thông tin về: Vùng miền, phường/xã, khuyết tật, diện chính sách, nơi sinh, 

số chứng minh nhân dân, số điện thoại…. (Lưu ý: Thông tin học sinh trên Cổng có liên 

quan đến công tác tuyển sinh, học bạ điện tử, liên lạc điện tử, … do đó đòi hỏi nhà trường 

phải kiểm tra, rà soát thật kỹ để đảm bảo quyền lợi cho học sinh sau này). 

- Thông tin về cơ sở vật chất:  

+ Một số trường có điểm trường lẻ không cập nhật thông tin về cơ sở vật chất 

của điểm trường lẻ. 

+ Có đơn vị không cập nhật các phòng xây mới/cải tạo, hoặc báo cáo nhiều 

lần số lượng phòng xây mới/cải tạo (Lưu ý: Các phòng xây mới/cải tạo chỉ báo cáo 

xây mới/cải tạo 1 lần; ví dụ: nếu đã báo cáo xây mới/cải tạo kỳ đầu năm, thì kỳ giữa 

năm và các kỳ sau không báo cáo lại số phòng xây mới/cải tạo). 

+ Cập nhật thiếu diện tích trường, diện tích các phòng, nhà vệ sinh, nhà xe,… 

- Nhiều trường Tiểu học, THCS, THPT, TT GDNN-GDTX chưa cập nhật Thời 

khoá biểu và giáo viên chưa cập nhật Lịch báo giảng hoặc cập nhật còn thiếu. 

Để đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu thống kê đầu năm học 2020-2021, 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở và Trung tâm GDNN-GDTX: Cập nhật đầy 

đủ, chính xác các thông tin nêu trên và báo cáo về Sở trước ngày 21/9/2020. 

2. Đối với Phòng GD&ĐT: 

- Triển khai nội dung công văn này đến các đơn vị trực thuộc Phòng để thực hiện.  

- Kiểm tra số liệu báo cáo của các trường trực thuộc Phòng đảm bảo đầy đủ, chính 

xác trước khi duyệt báo cáo và tổng hợp báo cáo gửi Sở trước ngày 28/9/2020.  

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo 

đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND huyện/TX/TP; {để phối hợp}  

- Website Sở;  

- Lưu VP, KHTC. 

   
  Nguyễn Tân 
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