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Triển khai phần mềm truyền thông
giáo dục hỗ trợ công tác chỉ đạo,
điều hành Ngành GDĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 2751/SGDĐT ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn khai báo y tế điện tử phòng chống dịch
Covid-19; nhằm đáp ứng yêu cầu gửi, nhận thông tin chỉ đạo, điều hành một
cách an toàn, đầy đủ, chính xác từ Sở tới Phòng GDĐT và các đơn vị, nâng cao
hiệu quả công tác quản lý điều hành của Ngành.
Sở GDĐT triển khai phần mềm tiện ích eNetViet dựa trên nền tảng cơ sở
dữ liệu ngành (theo hướng dẫn gửi kèm). Các đơn vị thường xuyên cập nhật
thông tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành
http://csdl.hanoi.edu.vn theo phân cấp quản lý khi có sự thay đổi, biến động.
Các phòng GDĐT tổ chức hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm cho lãnh
đạo, chuyên viên của Phòng, triển khai tới các trường trên địa bàn để thực hiện
gửi nhận thông tin điều hành nội bộ và gửi, nhận thông tin về kết quả học tập,
rèn luyện tới cha mẹ học sinh.
Các trường trực thuộc Sở tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các
hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên của đơn vị sử dụng phần
mềm để thực hiện gửi nhận thông tin điều hành nội bộ và gửi, nhận thông tin về
kết quả học tập, rèn luyện tới cha mẹ học sinh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị báo cáo về
Sở GDĐT thông qua Văn phòng Sở - Bộ phận Công nghệ thông tin, email:
khcntt@hanoiedu.vn.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, VPCNTT.
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