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Số:          /SGDĐT-VP 
V/v cập nhật thông tin tình hình 

học sinh đi học hàng ngày  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; 

- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX. 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 

Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Công 

văn số 3354/SGDĐT-VP ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2021-2022; 

Để kịp thời cập nhật nhanh chóng, an toàn, chính xác thông tin học sinh đi học 

hằng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai cập nhật 

thông tin trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành tại địa chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn, cụ 

thể như sau: 

- Đảm bảo dữ liệu của đơn vị được cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. 

- Từ ngày 28/02/2022, các đơn vị thực hiện sử dụng phần mềm truyền thông 

giáo dục enetviet được kết nối với CSDL ngành để điểm danh sỹ số, khai báo các 

trường hợp F0, F1 tại đơn vị hàng ngày (theo hướng dẫn đính kèm). 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền 

đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh của đơn vị về ý nghĩa, tầm 

quan trọng của phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong 

điều kiện bình thường mới; Phân công giáo viên chủ nhiệm thực hiện điểm danh trực 

tuyến hằng ngày đặc biệt là các trường hợp giáo viên, học sinh là F0, F1.  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai đến 100% cơ sở giáo 

dục trên địa bàn; Sử dụng chức năng trên phần mềm để theo dõi, nắm bắt kịp thời 

số lượng học sinh đi học, số lượng F0, F1 hàng ngày trên địa bàn, báo cáo về Sở 

Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

Thông tin liên hệ: Văn phòng Sở qua địa chỉ email khcntt@hanoiedu.vn.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

    

 
 

Nguyễn Quang Tuấn 
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