
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:             /SGDĐT-VP 
 

V/v đôn đốc cập nhật số liệu chương 

trình “Sóng và máy tính cho em” trên 

phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng các trường phổ thông chuyên biệt trực thuộc Sở. 

 

Ngày 08/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 3837/SGDĐT-

VP yêu cầu các trường trực thuộc và các phòng Giáo dục và Đào tạo cập nhật đầy 

đủ thông tin về nhu cầu, tình hình tiếp nhận tài trợ và bàn  giao máy tính cho học 

sinh theo Chương trình trên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại địa chỉ  

http://csdl.hanoi.edu.vn.  

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số phòng Giáo dục và Đào tạo chưa hoàn 

thành việc cập nhật thông tin và gửi báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của Sở (có danh 

sách kèm theo).  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện cập nhật số liệu báo 

cáo trên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành hoàn thành trước ngày 05/01/2022: 

1. Hoàn thành báo cáo nhu cầu cần hỗ trợ máy tính học trực tuyến cho học  

sinh theo yêu cầu tại Công văn số 3837/SGDĐT-VP ngày 08/11/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo.  

2. Tiếp tục cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời việc tiếp nhận tài trợ, bàn giao 

máy tính cho học sinh từ các nguồn tài trợ khác trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 

giáo dục.  

Thông tin liên hệ (nếu cần): Đ/c Bùi Đắc Tú - Chuyên viên Văn phòng Sở 

Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0988287865./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng CTTT, CĐN (để phối hợp); 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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