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THÔNG BÁO 

Về việc nhập thông tin học sinh trên vnedu.vn 
 

  Ngày 22/9/2021 lãnh đạo nhà trường ban hành kế hoạch số 42 /KH-TrTHPT về việc 

nhập số liệu lên hệ thống vnedu.vn năm học 2021-2022, trong đó yêu cầu giáo viên chủ 

nhiệm (GVCN) hoàn thành trong khoảng thời gian từ 23-28/9/2021. Tuy nhiên, qua kiểm tra 

còn nhiều lớp chưa nhập hoặc nhập thiếu nhiều thông tin (có file đính kèm). 

  Trong cuộc họp với GVCN ngày 09/11/2021 hiệu trưởng đôn đốc, nhắc nhở việc nhập 

dữ liệu và chấp thuận với đề nghị từ GVCN là thời gian hoàn thành vào cuối tháng 11/2021. 

  Tuy vậy, Căn cứ vào kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 12/11/2021 của chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai chiến dịch tiêm vacxin cho trẻ em từ 12-17 tuổi 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021-2022. Căn cứ chỉ đạo trong cuộc họp BCĐ về tiêm 

vacxin cho trẻ em từ 12-17 tuổi của UBND huyện Bù Đốp. Để đảm bảo 100% học sinh có đủ 

thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho tiêm vacxin, đồng bộ dữ liệu quản lí thông tin học 

sinh, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu: 

  GVCN của 34 lớp khẩn trương hoàn thành tất cả các thông tin của học sinh trên 

cơ sở dữ liệu của vnedu.vn trước 10 giờ 00 ngày 17/11/2021.  

  Nhận được thông báo này đề nghị GVCN lớp khẩn trương thực hiện. Quá thời gian 

trên lớp nào chưa hoàn thành sẽ chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng nhà trường. 

   Nơi nhận:      

       

  - GVCN; 

  - Lưu VT.  

 

 

 

 


