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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thu thập thông tin về nhà vệ
sinh trong các đơn vị TH, THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS trực thuộc
Thực hiện Công văn số 1371/SGDĐT-KHTC ngày 13 tháng 8 năm 2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh
trong các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức triển
khai, báo cáo việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh trên phần mềm CSDL toàn
ngành cụ thể như sau:
Đăng nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ
http://csdl.moet.gov.vn để nhập và hoàn thành báo cáo dữ liệu trên phần mềm
trước ngày 19/8/2018 (hướng dẫn sử dụng được cung cấp trên phần mềm sau khi
đăng nhập). Sau đó cung cấp đầy đủ thông tin vào “Phiếu điều tra thông tin về nhà
vệ sinh trường học” (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của Ban Giám hiệu và gửi về
Phòng GDĐT vào ngày 20/8/2018 (cô Việt).
Lưu ý:
Nội dung nhập liệu nhà trường truy cập vào menu Quản lý giáo dục…/
Nhập thông tin khu vệ sinh.
Hình ảnh trường bao gồm 4 ảnh theo các tiêu chí (cổng trường; toàn cảnh
trường; phòng học, phòng bộ môn và ảnh khác), dung lượng ảnh tối đa là
02MB/ảnh.
Các trường cần nghiên cứu kỹ các nội dung tại hướng dẫn để thực hiện cho
đầy đủ, kịp thời và chính xác.
Nhận được Công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng
các trường TH, THCS chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo đầy đủ
đúng theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ PGDĐT;
- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

Người ký: Trương Quốc Huy
Email:
huytq@binhduong.gov.vn
Cơ quan: Huyện Phú Giáo,
Tỉnh Bình Dương
Chức vụ: Phó trưởng phòng
GDĐT
Thời gian ký: 16.08.2018
14:16:02 +07:00

