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THÔNG BÁO  
MỞ HỆ THỐNG CẬP NHẬT THÔNG TIN HỌC SINH  

NĂM HỌC 2019-2020 

 

 Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ tình hình thực 

tế tại đơn vị. Hiệu trưởng nhà trường phân công các bộ phận tiến hành thực hiện 

công tác cập nhật thông tin học sinh lên hệ thống phần mềm eSAM, trang thông 

tin Giáo dục điện tử Thành Phố Hà Nội cụ thể như sau: 

1. Phân công nhiệm vụ 

 - Tổ trưởng: Đôn đốc, nhắc nhở GVCN nghiêm túc thực hiện; 

- Giáo viên chủ nhiệm: Thực hiện cập nhật thông tin học sinh; 

- Ban CNTT: Kiểm tra việc thực hiện cập nhật thông tin học sinh 

- Văn phòng: Cung cấp các loại hồ sơ, giấy tờ phục vụ công tác 

2. Nội dung công tác cập nhật thông tin học sinh  

- Giáo viên chủ nhiệm đối chiếu thông tin giữa hồ sơ học sinh tại trường và 

thông tin học sinh trên hệ thống Giáo dục điện tử Thành Phố Hà Nội; 

- Giáo viên chủ nhiệm cập nhật toàn bộ thông tin hồ sơ học sinh năm học 

2019-2020, đặc biệt chú ý các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, 

nơi sinh, trạng thái học tập (lưu ý: trạng thái đang học, ở lại, chuyển trường…),… 

- Ban CNTT kiểm tra, rà soát thông tin học sinh được giáo viên chủ nhiệm 

cập nhật lên hệ thống. 

- Nhân viên văn phòng: Cung cấp các loại hồ sơ học sinh cho GVCN, thành 

viên Ban CNTT rà soát, kiểm tra cập nhật hồ sơ học sinh. 

3. Thời gian thực hiện 

 Hết ngày 27/9/2019: Giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện cập nhật thông tin học 

sinh lên hệ thống Giáo dục điện tử Thành Phố Hà Nội. 

 Ngày 30/9/2019: Ban CNTT báo cáo hiệu trưởng kết quả thực hiện. 

 Sau thời gian trên các cá nhân, bộ phận nào không nghiêm túc thực hiện 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường. 

  

Nơi nhận: 

- Tổ trưởng CM; 

- Giáo viên chủ nhiệm; 

- Ban CNTT nhà trường; 

- Lưu VP./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Dương Văn Thuần 

 

  



Phụ lục: Hướng dẫn cập nhập thông tin học sinh lên hệ thống 

https://giaoducdientu.hnegov.vn 

 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Giáo dục điện tử Thành Phố Hà Nội. 

 - Truy cập trang web: https://giaoducdientu.hnegov.vn 

 - Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu; 

 

 

Bước 2: Lựa chọn công việc Quản lý hồ sơ học sinh 

- Chọn Học kỳ I, Năm học 2019-2020 rồi chọn Cập nhật 

- Chọn Trải nghiệm menu mới 

 

 - Chọn Quản lý học sinh, Hồ sơ học sinh, Quản lý hồ sơ học sinh 

 

https://giaoducdientu.hnegov.vn/
https://giaoducdientu.hnegov.vn/


 - Chọn Khối, Lớp, rồi nhấn Tìm kiếm

 

Bước 3: Cập nhật thông tin học sinh 

 - Chọn học sinh cần cập nhận tích nút  

 

 - Thực hiện cập nhật thông tin học sinh: cập nhật đầy đủ Thông tin 

chung, Thông tin liên hệ, sau đó tiến hành Cập nhật 

 

Lưu ý:  

Điền đầy đủ toàn bộ những nội dung có gắn dấu * mới tiến hành Cập nhật 

được; 

Đặc biệt chú ý đến những thông tin: họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi 

sinh, trạng thái học tập,… 

Nếu có khó khăn thắc mắc gì liên hệ với Ban CNTT của nhà trường (thầy 

Đạt, cô Chi…) để được hỗ trợ. 


