
 

 

UBND HUYỆN MỸ TÚ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:       /PGDĐT-VP 

V/v cập nhật số liệu tình hình dạy 

học ngoại ngữ năm 2022 trên hệ 

thống cơ sở dữ liệu ngành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Tú, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

 

 

 
 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở 

trên địa bàn huyện Mỹ Tú. 

 

 

Căn cứ Công văn số 152/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng về việc cập nhật số liệu về tình hình dạy 

và học ngoại ngữ năm 2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành. 

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện các nội dung sau: 

- Cập nhật số liệu về tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 trên hệ 

thống cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn trước ngày 

28/02/2023 (Đề nghị tham khảo tài liệu hướng dẫn thực hiện trên phần mềm) . 

- Rà soát và hoàn thiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) giáo viên 

ngoại ngữ các cấp học phổ thông tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn. 

Lưu ý: 

- Hệ thống CSDL toàn ngành cho phép các đơn vị cập nhật tình hình dạy 

và học ngoại ngữ năm 2022 từ ngày 01/02/2023 đến ngày 08/3/2023. Tài liệu 

hướng dẫn sử dụng được cung cấp trực tuyến trên phần mềm sau khi đăng nhập; 

- Hỗ trợ thông tin triển khai phần mềm CSDL toàn ngành: liên hệ với Cục 

Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các trường liên hệ 

Phòng GDĐT để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Sơn 

 

http://csdl.moet.gov.vn/
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