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- Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc.
- Các cơ sở Mầm non Tư thục.
- Trường Mầm non Huế Star2.

Thực hiện qui trình nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT TT-Huế
về việc báo cáo nhanh số liệu trường, lớp … tuần học đầu tiên (ngày 20/8/2018)
năm học 2018-2019. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường trực thuộc, các cơ sở mầm
non tư thục, trường MN Huế Star2 thực hiện các nội dung sau:
Cập nhật thông tin về trường, lớp, học sinh, CSVC, nhân sự… đầy đủ, chính
xác lên Cổng thông tin GD&ĐT (qlttgddt.thuathienhue.edu.vn) đầu năm học 20182019.
- Báo cáo nhanh số liệu trường, lớp, đội ngũ, CSVC, học sinh bỏ học trong
hè… sau ngày học đầu tiên. Báo cáo chi tiết số lượng, thông tin học sinh học trái
tuyến tại trường từ Mầm non đến bậc THCS để có cơ sở thực hiện công tác phổ cập
giáo dục năm 2018. DS trẻ nhà trẻ, học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS nơi khác
đến học tại trường báo cáo về Phòng GD&ĐT bao gồm: thông tin học sinh, địa
chỉ… theo mẫu đính kèm). Hiệu trưởng chịu trách nhiệm số liệu báo cáo giữa các
phần mềm liên quan và văn bản giấy.
- Trường có học sinh nơi khác đến học: Yêu cầu nhà trường phải thông báo +
danh sách HS cho trường có học sinh đến học biết để báo cáo tình hình huy động
(tỷ lệ %), thực hiện công tác PCGD năm 2018 và các năm tiếp theo.
Hạn cuối báo cáo: Ngày 23/8/2018 (thứ 5).
Bao gồm: Văn bản giấy và email theo địa chỉ pvquang.pvang@hue.edu.vn
* Đối với bậc Mầm non: Yêu cầu các trường mầm non trong địa bàn có các
nhóm trẻ tư thục đã cấp phép (MN: Vinh An, Vinh Thanh, Thuận An, Phú Tân và
Phú Thượng) cần nắm chắc số liệu, chịu trách nhiệm cập nhật, báo cáo lên Cổng
thông tin tại mục học sinh tư thục.
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường trực thuộc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/hiện);
- Lưu VT, THKH;
- Website PGD.
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