
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-QLT 

V/v rà soát, cập nhật dữ liệu, thông tin 
của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và 

lớp 9 năm học 2022-2023 

 trên cơ sở dữ liệu ngành 

Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2023 

        

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

- Thủ trưởng các trường mầm non, tiểu học, phổ thông cơ sở  
   trực thuộc Sở. 

 

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 

1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2023-2024, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị 

xã; thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 

rà soát, cập nhật dữ liệu, thông tin học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và lớp 9 năm 

học 2022-2023 trên cơ sở dữ liệu Ngành (tại địa chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn/), 

cụ thể như sau: 

1. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung danh mục phường/xã, tổ/thôn; tên các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên (gọi tắt là cơ sở giáo dục) và thông tin Thủ trưởng các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn (theo Mẫu M1, M2 gửi kèm). 

2. Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phối hợp 

với UBND các phường, xã, thị trấn điều tra số trẻ trong độ tuổi đến trường và 

tham mưu, đề xuất phân tuyến tuyển sinh đảm bảo khoa học và hợp lý, đặc biệt 

ở các khu dân cư mới. 

3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn: Rà soát, bổ sung, cập nhật 

thông tin cá nhân của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và lớp 9 năm học                  

2022-2023 đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác để cung cấp Mã học sinh1 cho 

học sinh, phụ huynh học sinh. Đối với thí sinh chưa có Mã học sinh (thí sinh 

tỉnh ngoài, thí sinh đã tốt nghiệp THCS tại Hà Nội những năm học trước) phòng 

Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu 

Ngành để cung cấp Mã học sinh cho thí sinh theo quy định, thời gian hoàn thành 

trước ngày 31/3/2023 (theo hướng dẫn gửi kèm). 

                                                 
1 Mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo. 

https://csdl.hanoi.edu.vn/
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4. Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh chuẩn bị đầy đủ 

các giấy tờ, tài liệu xác nhận thông tin về cư trú2 phục vụ cho công tác tuyển 

sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2023-2024. 

5. Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn cập nhật thông tin kết quả học 

tập, rèn luyện các năm học lớp 6, 7, 8, 9 cấp THCS của học sinh lớp 9 THCS 

năm học 2022-2023 để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 

2022-2023; thi và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 (Xếp loại học lực, 

hạnh kiểm cả năm học của các lớp 6, 7, 8 và học kỳ I của học sinh lớp 9  THCS 

hoàn thành cập nhật trước ngày 31/3/2023; kết quả học tập, rèn luyện học kỳ II 

và cả năm lớp 9 THCS năm học 2022-2023 hoàn thành cập nhật trước ngày 

15/5/2023). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, 

thị xã chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo đầy đủ, chính xác, 

đúng thời gian và đúng các quy định của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị chịu 

trách nhiệm về tính chính xác thông tin được cập nhật lên cơ sở dữ liệu Ngành, 

quyền lợi liên quan của học sinh và đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo 

cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản hoặc điện thoại (qua phòng Quản 

lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, điện thoại: 024 38.253.743) để được hỗ 

trợ kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Trung tâm GDNN-GDTX các Q/H/TX; 
- Lưu: VT, QLT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Quang Tuấn 

                                                 
2 Các giấy tờ, tài liệu xác nhận thông tin về cư trú được quy định tại PHỤ LỤC kèm theo. 



PHỤ LỤC  

GIẤY TỜ, TÀI LIỆU XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ NƠI CƯ TRÚ THAY THẾ 
SỔ HỘ KHẨU PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024  

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-QLT ngày       /    /2023 của Sở Giáo dục  

và Đào tạo Hà Nội) 
 

1. Giấy xác nhận thông tin về cư trú theo Mẫu CT07 ban hành kèm theo 
Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an. 

2. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu CT04 ban hành kèm 
theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an. 

3. Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 

59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.  

4. Căn cước công dân gắn chip (nếu đơn vị có thiết bị đọc mã QRCode 
hoặc thiết bị đọc thông tin trong con chíp trên thẻ căn cước công dân): Bản in từ 

các thiết bị đọc căn cước công dân trong đó có đủ thông tin của công dân (gồm: 
Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký 

khai sinh; Quê quán; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Nơi ở hiện tại; Số định danh 
cá nhân; Số căn cước công dân); bố, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh cam 

kết thông tin chính xác và ký xác nhận. 

5. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư: Bản in kết quả tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực 
tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đó có đủ thông tin của công 

dân (gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi 
đăng ký khai sinh; Quê quán; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Nơi ở hiện tại; Số 

định danh cá nhân; Số căn cước công dân); bố, mẹ hoặc người giám hộ của học 
sinh cam kết thông tin chính xác và ký xác nhận. 

6. Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện 
tử: Bản in kết quả hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử trong đó có đủ 
thông tin của công dân (gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm 

sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; 
Nơi ở hiện tại; Số định danh cá nhân; Số căn cước công dân); bố, mẹ hoặc 

người giám hộ của học sinh cam kết thông tin chính xác và ký xác nhận. 

Lưu ý: Đối với học sinh lớp 9 THCS đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

công lập có thể sử dụng Chứng minh nhân dân  hoặc Căn cước công dân của 
học sinh hoặc của bố, mẹ học sinh có nơi thường trú tại Hà Nội./. 

 

 


		2023-03-07T14:41:18+0700


		2023-03-07T14:57:52+0700


		2023-03-07T14:55:48+0700


		2023-03-07T14:55:48+0700


		2023-03-07T15:41:43+0700




