
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /SGDĐT-VP 
 

V/v rà soát, cập nhật thông tin của học 

sinh đang học lớp 12 năm học  

2021-2022 trên CSDL ngành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

         Kính gửi:   

        - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học trong đó có cấp học trung học phổ thông; 

        - Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục 

thường xuyên. 

 

Thực hiện Công văn số 988/BGDĐT-CNTT ngày 18/3/2022 của Bộ 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 (CSDL) ngành;  

Để thu thập đầy đủ thông tin hồ sơ học sinh phục vụ việc chia sẻ, đồng bộ 

dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư và hệ thống phần mềm hỗ trợ thi, tuyển sinh 

cao đẳng, đại học năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn 

vị khẩn trương tổ chức thực hiện, cập nhật thông tin học sinh đang học lớp 12 năm 

học 2021-2022 trên hệ thống CSDL ngành. Cụ thể như sau: 

1. Rà soát, bổ sung, cập nhật đảm bảo tính đầy đủ, chính xác thông tin cá 

nhân của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 bao gồm các thông tin: họ 

và tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, CMND/CCCD, nơi thường trú; 

2. Cập nhật thông tin kết quả học tập, rèn luyện của các năm học lớp 10, 

11, 12 của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022, bao gồm: điểm tổng kết 

từng môn học (có tính điểm), điểm tổng kết, xếp loại học lực, hạnh kiểm của từng 

học kỳ và cả năm. 

Thời hạn hoàn thành cập nhật thông tin của học sinh và kết quả học tập rèn 

luyện học kỳ I trước ngày 04/4/2022; học kỳ II và cả năm trước ngày 30/6/2022. 

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin được cập nhật lên 

CSDL ngành và quyền lợi liên quan của học sinh. 

Thông tin hỗ trợ trong quá trình triển khai thông qua số điện thoại đường 

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

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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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