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Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở. 

   

Thực hiện nghị quyết số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; Quyết định 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 

năm 2025”; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản số 2868/SGDĐT-

VP ngày 08/9/2020 của về việc triển khai phần mềm truyền thông giáo dục hỗ 

trợ công tác chỉ đạo, điều hành ngành GDĐT (EnetViet); 

Căn cứ kết quả triển khai và ý kiến góp ý của người dùng ở các đơn vị, 

Phần mềm truyền thông giáo dục đã được cập nhật, bổ sung thêm các tính năng 

mở rộng, nâng cao chất lượng truyền thông trong giáo dục.  

Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh truyền thông về GDĐT trên 

nền tảng cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ http://csdl.hanoi.edu.vn như sau: 

1. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã 

- Nâng cao tần suất, số lượng gửi/nhận thông tin điều hành nội bộ (văn 

bản, thông báo, thư mời, tin tức…) tại Phòng GDĐT và tới các đơn vị trường 

học trên địa bàn;  

- Phân công cán bộ phụ trách CNTT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các 

đơn vị trường học nghiêm túc triển khai có hiệu quả thiết thực phần mềm truyền 

thông giáo dục; 

- Kịp thời cập nhật những thay đổi về thông tin liên hệ của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên. 

2. Đối với các đơn vị, trường học 

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh tham 

gia gửi, nhận thông báo trên phần mềm. Định kỳ hàng tuần có thông tin hoạt 

động, thông báo của trường đăng trên bảng tin để cán bộ giáo viên, phụ huynh 

http://csdl.hanoi.edu.vn/
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học sinh toàn trường. Sử dụng chức năng thông báo sĩ số tự động của toàn 

trường cho hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền;  

- Chỉ đạo để giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đăng thời khóa biểu, 

thông báo kết quả học tập các môn học, các hoạt động của trường, lớp; thông tin 

tuyên dương khen thưởng, tấm gương điển hình tới phụ huynh học sinh một 

cách kịp thời, hiệu quả;  

- Các đơn vị sử dụng nhóm chức năng mở rộng, nâng cao trên phần mềm 

lựa chọn mức thu phù hợp với dịch vụ cung ứng và trên tinh thần tự nguyện của 

phụ huynh 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). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 

 
  



PHỤ LỤC 

PHIÊN BẢN MIỄN PHÍ VÀ PHIÊN BẢN NÂNG CAO 

 

TT Nội dung hỗ trợ, tính năng phần mềm 
Phiên bản 

Miễn phí 

Phiên bản 

Nâng cao 

I Dịch vụ hỗ trợ tập huấn sử dụng cho nhà trường   

1 Hỗ trợ tập huấn tập trung khi có yêu cầu của cơ quan quản lý     

2 Hỗ trợ đào tạo phần mềm cho CBGV tại nhà trường    

3 Phối hợp với nhà trường chuẩn hóa dữ liệu khi có yêu cầu     

II Tính năng dành cho cán bộ giáo viên   

 

1 

Thông tin (OTT, tiếng Việt có dấu) trong Tính năng trò chuyện 

giữa CBGV - CBGV, CBGV - PHHS; Tính năng trò chuyện 

Nhóm 

    

2 Cho phép CBGV gửi thông báo chung cho tất cả CBGV     

3 Cho phép CBGV nhập điểm, điểm danh trên ứng dụng     

4 Nhận thông báo điều hành từ nhà trường, đơn vị quản lý     

5 Quản lý về thời khóa biểu, lịch báo giảng, thực đơn     

6 Các mẫu biểu thống kê liên quan đến cài đặt, sử dụng eNetViet, 

mẫu biểu hỗ trợ quản lý trường học 

    

7 Cho phép CBGV đăng hoạt động lớp học dạng Video Clip    

8 Thông báo tài khoản, mật khẩu tự động tới CBGV qua tin nhắn 

SMS từ nhà mạng khi cập nhật vào hệ thống  

   

9 Hỗ trợ nhận thông báo (dưới dạng tin nhắn SMS) từ nhà mạng 

khi CBGV nếu dùng điện thoại di động thông thường. 

   

10 Cho phép CBGV gửi thông báo chung, thông báo riêng tới 

PHHS 

    

11 Tự động tổng hợp bản tin kết quả học tập rèn luyện hàng ngày từ 

hệ thống 

   

12 Hướng dẫn chi tiết đến từng đơn vị, cán bộ giáo viên, chuẩn hóa 

dữ liệu 

    

III Tính năng dành cho phụ huynh học sinh   

1 Thông tin (OTT, tiếng Việt có dấu) trong Tính năng trò chuyện 

giữa CBGV - CBGV, CBGV - PHHS; Tính năng trò chuyện 

Nhóm 

    

2 Nhận thông báo về điểm danh hàng ngày từ CBGV     

3 Xem hoạt động của lớp học khi CBGV nhà trường đăng tải     

4 PHHS gửi đơn xin nghỉ học trực tuyến cho học sinh     

5 Xem bảng điểm, thời khóa biểu, thực đơn, y tế học đường     
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TT Nội dung hỗ trợ, tính năng phần mềm 
Phiên bản 

Miễn phí 

Phiên bản 

Nâng cao 

6 Xem các thông tin về thời khóa biểu, thực đơn bữa ăn     

7 Phụ huynh đăng hình ảnh, video hoạt động tích cực của học sinh     

8 Nhận thông báo tài khoản, mật khẩu tự động tới PHHS qua tin 

nhắn SMS từ nhà mạng khi cập nhật vào hệ thống 

   

 

9 
Xem bản tin kết quả học tập, rèn luyện (tự động tổng hợp) hàng 

ngày 

   

 

10 
Nhận thông báo hàng ngày từ nhà trường khi CBGV gửi thông 

báo chung hoặc thông báo riêng 

   

11 Nhận thông báo (dưới dạng tin nhắn SMS) từ nhà mạng nếu 

PHHS dùng điện thoại thường 

   

12 Tính năng và tiện ích mở rộng khác do yêu cầu từ thực tế    
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