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Hà Nội, ngày      tháng  11  năm 2020 

 

 Kính gửi:  

   - Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường THPT. 

Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp 

loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về 

việc Ban hành Quy chế đánh giá học sinh tiểu học; 

Thực hiện Công văn số 3610/SGDĐT-VP ngày 19/10/2020 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021. Tính đến thời 

điểm hiện tại, còn một số trường chưa hoàn thành việc nhập kết quả đánh giá học 

sinh giữa học kỳ I năm học 2020-2021 (Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT đôn đốc các trường tiểu học, THCS, 

trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn phụ trách ; các trường trực thuộc Sở thực 

hiện cập nhật đầy đủ, đúng thời hạn kết quả đánh giá học sinh trên cơ sở dữ liệu 

ngành tại địa chỉ http://csdl.hanoi.edu.vn.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với tổng đài 

hỗ trợ 1900.4740 hoặc qua email csdlhanoi@moet.edu.vn, khcntt@hanoiedu.vn. 

Đầu mối liên hệ : chuyên viên Bùi Đắc Tú, số điện thoại 0988287865 tổng hợp 

thông tin báo cáo Bộ GDĐT theo yêu cầu trước ngày 04/12/2020./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Phòng GDPT (để phối hợp) 

- Lưu: VT, GDPT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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