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 Thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 

cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên; 

 Qua 2 năm triển khai thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo rút 

kinh nghiệm trong công tác thống kê và thống nhất phương thức thực hiện thống 

kê số liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia kể từ năm học 2021-2022 như sau:  

 1. Đánh giá những hạn chế, tồn tại 

 Trong năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và Đào tạo của tỉnh thực hiện không hoàn chỉnh nhất là cấp tiểu học và 

trung học cơ sở (THCS), còn rất nhiều sai sót và hiện nay Bộ Giáo dục và Đào 

tạo vẫn còn nhắc nhở, phê bình và chưa chấp nhận dữ liệu báo cáo của tỉnh theo 

các mẫu báo cáo EMIS đầu năm và cuối năm; trong đó có phần trách nhiệm của 

các chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm 

tra; trách nhiệm của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thiếu 

chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở kiểm tra, đối sánh dữ liệu; Một số Hiệu trưởng các 

trường chưa nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu nhà 

trường; mặt khác nhân viên được giao nhiệm vụ nhập dữ liệu chưa hiểu bản chất 

của số liệu thống kê nên việc xử lý các trạng thái thông tin của đối tượng thống 

kê không đúng bản chất của dữ liệu, dẫn đến tình trạng bất hợp lý về số liệu cụ 

thể như:  

- Có trường 2 tổng phụ trách Đội (thuộc phòng GDĐT Ninh Hải), có 

trường tỉ lệ GV/lớp vượt tiêu chuẩn qui định (Phòng GDĐT Ninh Phước) hoặc 

có trường TH, THCS không có GV TPT Đội, điều này dẫn đến thừa vị trí GV 

nhưng thiếu vị trí TPT Đội theo quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT. 

- Có trường chưa đạt được tỉ lệ GV/lớp tối thiểu, mặt dù trong cùng một 

huyện, một cấp học (phòng GDĐT Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam). 
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Một số trường tiểu học báo cáo phân tích lớp học dạy 6, 7, 8 buổi/tuần nhưng 

không chọn trạng thái trường dạy học 2 buổi/ngày dẫn đến tình trạng số liệu GV 

bị xử lý sai do được hiểu là trường chỉ có lớp học 1 buổi/ngày, dẫn đến tình 

trạng thừa giáo viên tiểu học.  

- Có trường hợp GV TH, THCS, THPT hợp đồng thỉnh giảng một số tiết 

do thiếu vì lý do nào đó, nhưng vẫn được xử lý trong CSDL là hợp đồng trong 

biên chế dẫn đến vượt định mức 1.5 đối với cấp TH; 1.9 GV/lớp; đối với cấp 

THCS(không tính trường bán trú); 2.2 đối với THPT. 

- Cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị giáo dục  . . . hầu hết đều nhập thông 

tin không đầy đủ.  

2. Nguyên nhân sai sót  

- Thứ nhất, xuất phát từ tư tưởng chủ quan, không kiểm tra, rà soát dữ liệu 

gốc trước khi kết xuất dữ liệu gởi cấp trên theo biểu mẫu EMIS. 

- Thứ hai, người được giao nhiệm vụ quản lý, cập nhật CSDL chưa hiểu 

bản chất của số liệu thống kê. 

- Thứ ba, khi số liệu thống kê hoàn thành, không tiến hành đối sánh dữ 

liệu để đảm bảo tính pháp lý theo chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước giao như: 

Quyết định giao chỉ tiêu phát triển giáo dục hàng năm (trường, lớp, học sinh, 

tuyển mới), Quyết định giao biên chế hàng năm, quyết định giao tài chính chi 

thường xuyên hàng năm, quyết định bàn giao tài sản, thiết bị  . . . 

- Thứ tư, nguồn nhân lực phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo 

dục vừa thiếu, vừa yếu và có sự biến động; do đó, trong quá trình tác nghiệp gặp 

nhiều khó khăn. 

- Thứ năm, công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao công nghệ của cấp 

trên không thường xuyên; do đó, người thực hiện nhiệm vụ giao còn gặp nhiều 

khó khăn, lúng túng trong quá trình tác nghiệp. 

- Thứ sáu, trục cơ sở dữ liệu ngành rất phức tạp, có nhiều phân hệ quản lý 

và các module liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu không sử lý hết các trạng thái của 

đối tượng thống kê sẽ dẫn đến số liệu thống kê sai. 

3. Hệ quả của số liệu thống kê  

- Số liệu thống kê chính xác, đảm bảo độ tin cậy là điều  kiện rất quan 

trọng và cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

kế hoạch chiến lược và quy hoạch trung hạng, dài hạn nhằm đảm bảo các nguồn 

lực (cơ sở vật chất, tài chính, đội ngũ giáo viên, chế độ, chính sách . . .) cho quá 

trình phát triển ngành, nhằm đảm bảo cho giáo dục địa phương từng bước được 

ổn định lâu dài và phát triển. 

 - Nếu số liệu thống kê trong toàn ngành không đảm bảo độ tin cậy, không 

phản ánh được thực trạng tại cơ sở giáo dục của địa phương sẽ làm sai lệnh 

trong công tác quy hoạch và hoạch định các chính sách mang tính quy mô và vĩ 

mô về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: không dự báo được nguồn 

lực đầu tư cho phát triển giáo dục như; dự báo về đào tạo giáo viên, đầu tư xây 



3 

 

dựng phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy học; tài chính và các chế độ chính 

sách . . . 

Số liệu không chính xác, dẫn đến công tác thông tin, báo cáo của ngành 

cho cơ quan quản lý nhà nước cấp trên không đảm bảo độ tin cậy, thiếu tính 

thuyết phục, tạo sự nghi vấn trong hoạt động quản lý ngành.  

4. Giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại 

a) Mục tiêu và phương thức thực hiện:  

- Số liệu thống kê phải phản ánh tính trung thực và khách quan đối với đối 

tượng thống kê. Mọi đối tượng thống kê phải thỏa mãng theo yêu cầu quy định 

của pháp luật về thống kê.  

- Số liệu thống kê trong CSDLN là thông tin căn bản (số liệu gốc) nhằm 

giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục từ cấp Trung ương đến địa 

phương làm căn cứ để hoạch định chính sách; không sử dụng dữ liệu gốc làm sai 

lệch bản chất của số liệu thống kê. 

b) Nghiệp vụ thống kê: 

- Để số liệu thống kê được tổng hợp chính xác, thì khâu nhập dữ liệu đối 

tượng được thống kê phải chính xác từ các cơ sở giáo dục như: HS-CBQL-GV-

NV; CSVC, tài chính, tài sản, đất đai . . ., tất cả đối tượng thống kê phải đảm 

bảo tính pháp lý.  

Trước khi nhập dữ liệu cho mỗi phân hệ quản lý, người được giao nhiệm 

vụ phải nghiên cứu và đọc kỹ phần hướng dẫn rất cụ thể trong cơ sở dữ liệu 

ngành; để khi thao tác được thuận lợi, đảm bảo tích chọn đúng các đối tượng 

thống kê, không để bỏ sót các thông tin quan trọng có liên quan đến đối tượng 

thống kê.  

- Nhập thông tin trường cần lưu ý các thông tin sau: 

+ Địa điểm trường: liên quan mật thiết đến các chế độ, chính sách của 

người dạy, người học, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Do 

dó, phải bám sát văn bản pháp quy của Thủ tướng Chính phủ số 861/QĐ-TTg, 

ngày 04 tháng 6 năm 2021, Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, 

khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 

2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

Dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

+ Trường đạt chuẩn quốc gia: các cơ sở giáo dục được công nhận trường 

đạt chuẩn quốc gia từ năm 2015 về trước, đã hết thời gian và chu kỳ công nhận 

(5 năm) thì không tích chọn vào trạng thái đạt chuẩn quốc gia (theo Kế hoạch số 

2468/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh).  

+ Trường học 2 buổi/ngày: nếu cơ sở giáo dục có tổ chức dạy 2 buổi/ngày 

trên số buổi quy định của khối lớp thì phải t1ich chọn trạng thái trường học 2 

buổi/ngày. 
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+ Thông tin trường liên cấp: Trường liên cấp được hiểu theo số liệu thông 

kê là:  

+ Trường TH, THCS: tính cho cấp THCS 

+ Trường THCS, THPT: tính cho cấp THPT 

+ Trường TH, THCS, THPT: tính cho cấp THPT 

- Thống nhất xử lý số liệu về nhân sự: phải bám sát quyết định giao biên 

chế của cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm để làm cơ sở để đối sánh dữ liệu. 

Phải đảm bảo tất cả vị trí việc làm theo chuyên môn nghiệp vụ của đối tượng 

thống kê phải được cập nhật đầy đủ, không bỏ sót; nhất là vị trí TPT Đội (trường 

tiểu học, THCS mỗi trường có một người, trường liên cấp chỉ có 01 TPT Đội). 

Lưu ý đối với giáo viên: phải tích chọn đảm bảo định mức lao động của 

mỗi cá nhân được quy định như sau:  

+ Giáo dục phổ thông: Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 23 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành quy định 

về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT, 

ngày 12 tháng 07 năm 2017, Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

+ Giáo dục mầm non: Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 

16 tháng 03 năm 2015, Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức 

số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

+ Giáo dục thường xuyên: bám sát các văn bản quy phạm pháp luật hiện 

hành. 

c) Thông tin đối với học sinh: phải đảm bảo tích chọn đầy đủ thông có 

liên quan đến HS, đặc biệt là HS thuộc diện chính sách (hộ nghèo, cận nghèo, 

DTTS, TB, LS, BB . . .).  

d) Đối sánh dữ liệu 

Trước khi gởi số liệu thống kê theo các biểu mẫu quy định, đề nghị Thủ 

trưởng các cơ sở giáo dục, chuyên viên phụ trách CSDL thuộc Phòng Giáo dục 

và Đào tạo phải xuất dữ liệu, kiểm tra, đối sánh dữ liệu để đảm bảo tính chính 

xác trước khi xác thực số liệu ký và gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thanh tra, kiểm tra xử lý sai phạm lĩnh vực thống kê  

a) Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bao gồm: 

- Vi phạm các quy định về điều tra thống kê; 

- Vi phạm các quy định về báo cáo thống kê; 

- Vi phạm các quy định về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động 

thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê; 

- Vi phạm các quy định về phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; 

- Vi phạm các quy định về lưu trữ tài liệu thống kê. 

b) Nhiệm vụ: 
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Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Chánh thanh tra Sở 

đưa nhiệm vụ công tác thống kê vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm, 

tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất, hoặc thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở 

giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhằm chấn chỉnh trong công tác thống kê.  

Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị 

định số 95/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, Quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. 

6. Tổ chức thực hiện  

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo 

triển khai thực hiện cập nhật chính xác số liệu thống kê hàng năm, thường xuyên 

kiểm tra và cập nhật thông tin đối với đối tượng thống kê khi có biết động theo 

quy định trong kỳ thống kê của năm học. Đồng thời ra quyết định giao nhiệm vụ 

cho công chức, viên chức phụ trách công tác thông kê; công bố cụ thể tên, số 

điện thoại của người phụ trách, gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

05/11/2021 qua Email Tổ công nghệ thông tin. 

Đối với các cơ sở giáo dục, phải thường xuyên rà soát cập nhật thông tin 

thuộc đối tượng quản lý của đơn vị, để số liệu đảm bảo tính chính xác, đảm bảo 

độ tin cậy cao giúp cho công tác hoạch định chiến lược phát triển giáo dục của 

địa phương và của ngành đảm bảo tính khả thi cao. Đồng thời ra quyết định giao 

nhiệm vụ cho viên chức phụ trách công tác thông kê, công bố cụ thể tên, số điện 

thoại của người phụ trách, gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

05/11/2021 qua Email Tổ công nghệ thông tin. 

 Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, Tp; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Trưởng các phòng C.môn thuộc Sở; 

- Chánh Thanh tra Sở GDĐT; 

- Tổ công nghệ thông tin (Sở GDĐT); 

- Các cơ sở giáo dục trong tỉnh; 

- Website sở; 

- Lưu: VT, T.Q 

GIÁM ĐỐC 
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