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V/v triển khai một số nội dung nhiệm 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:   

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

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX. 

 

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND Thành 

phố về triển khai Quyết định số 06/QĐ-TT ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 

2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06); Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 30/3/2022 của 

UBND Thành phố về triển khai một số nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch số 

54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND Thành phố. 

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ của Kế hoạch đã đề ra, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cần khẩn trương thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt nâng cao nhận thức 

cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị về tầm quan 

trọng và hiệu quả của Đề án 06, liên quan đến những đột phá chiến lược, lợi ích 

quốc gia, người dân, học sinh… Đẩy mạnh triển khai sử dụng chứng thực điện tử 

và cấp giấy tờ cho công dân trên môi trường điện tử. 

2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo (thành viên Ban Chỉ đạo Đề 

án 06 địa phương):  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý phối hợp với Công an cấp 

xã, phường, thị trấn thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chíp và định danh 

điện tử cho tất cả học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên, giáo viên, người làm việc tại 

trường học. Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/5/2022.  

- Rà soát, cập nhật dữ liệu, thông tin của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và 

lớp 9 năm học 2021-2022 vào cơ sở dữ liệu ngành tại https://csdl.hanoi.edu.vn  

theo hướng dẫn tại Công văn số 812/SGDĐT-QLT ngày 30/3/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (Có kèm theo bản chụp Công văn). 

https://csdl.hanoi.edu.vn/
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3. Đối với Hiệu trưởng trường trực thuộc Sở, Giám đốc trung tâm 

GDNN-GDTX: Tích cực triển khai hoàn thành các nội dung đã nêu tại công văn 

số 769/SGDĐT-VP ngày 28/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, 

cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở 

dữ liệu ngành tại https://csdl.hanoi.edu.vn. 

Thông tin hỗ trợ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu ngành thông qua số 

điện thoại đường dây nóng: 0364.714.702 và hệ thống Hỗ trợ trực tuyến. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ 06 UBND Thành phố; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Nguyễn Quang Tuấn; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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