
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /SGDĐT-CTTT-KHCN 

V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin 

định danh cá nhân của học sinh, 

giáo viên trên CSDL giáo dục đào 

tạo (lần 2). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2022 

  nh g i: 
 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã 

- Các đơn vị trực thuộc Sở 

- Các trung tâm GDNN-GDTX 

 

Thực hiện Công văn số 6437/BGDĐT-CNTT ngày 07/12/2022 của Cục Công 

nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu thập, hoàn chỉnh thông tin định 

danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL giáo dục đào tạo (lần 2).  

Để đảm bảo dữ liệu học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trên cơ sở 

dữ liệu ngành được xác thực định danh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị 

thực hiện một số công việc sau: 

1. Tiếp tục thực hiện thu thập, hoàn chỉnh các thông tin liên quan đến định danh 

cá nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đồng bộ với CSDLQGvDC theo 

Công văn số 3483/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 19/10/2022 (gửi kèm). Hoàn thành 

trước ngày 25/12/2022. 

2. Đối với các trường hợp thông tin trên CSDL ngành đã đúng, nhưng chưa được 
xác thực đồng bộ thành công với CSDLQGvDC thì hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đối chiếu, 

chỉnh s a và cập nhật lại. 

3. Các cơ sở giáo dục s  dụng chức năng thống kê danh sách trùng số định danh 

trên hệ thống CSDL ngành (Menu 5.8) kiểm tra và rà soát các trường hợp báo trùng số 

định danh cá nhân. Trường hợp đối chiếu thông tin đã nhập không khớp với giấy tờ 

các nhân (CCCD/ Số định danh cá nhân), thì cơ sở giáo dục tổng hợp thành danh sách 

g i về hòm thư điện t  csdl@moet.gov.vn để được hỗ trợ kiểm tra, x  lý. Hoàn thành 

trước 20/12/2022 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện đúng thời hạn 

quy định. Thông tin liên hệ: Chuyên viên Vũ Việt Cường, Phòng Ch nh trị, tư tưởng - 

 hoa học công nghệ; Điện thoại: 0913212489; Email: khcntt@hanoiedu.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

  - Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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