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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Thổ, ngày 05 tháng 10 năm 2021

V/v tập huấn truy cập sử dụng miễn phí

Hệ thống học liệu điện tử thông minh

Kính gửi: Các trường trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2809/SGDĐT-CTTT ngày 05/10/2021 của Sở
GD&ĐT Lai Châu về cập nhật dữ liệu, báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh
trên hệ thống CSDL ngành giáo dục, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
trường thực hiện các nội dung sau:
1. Báo cáo trên hệ thống Cơ
https://csdl.moet.gov.vn/ về các nội dung sau:

sở

dữ

liệu

toàn

ngành

- Đối với trẻ mẫu giáo (từ 36 tháng tuổi trở lên): Cập nhật, báo cáo các chỉ
số về chiều cao (cm), cân nặng (kg).
- Đối với học sinh phổ thông: Cập nhật, báo cáo chiều cao (cm), cân nặng
(kg); số lượng học sinh biết bơi, không biết bơi; các bệnh về mắt và báo cáo chỉ
số khối cơ thể BMI (theo hướng dẫn chi tiết theo phụ lục 1 tại văn bản số
4108/BGDĐT-GDTC ngày 20/9/2021 đính kèm).
2. Các đơn vị tiến hành rà soát cập nhật số liệu theo thực tế để đánh giá
tình hình sức khỏe trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông trong toàn ngành, báo
cáo dữ liệu trước ngày 10/10/2021.
Căn cứ nội dung công văn, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
nghiêm túc triển khai, thực hiện. Nếu có vướng mắc liên hệ phòng Giáo dục và
Đào tạo, điện thoại 0976.509.068 để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo phòng;
- Lưu: VT, TH.
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