UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 62 /SGDĐT-GDTrH-GDTX

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tổ chức thực hiện điều tra
xã hội học về dạy học trực tuyến

Kính gửi:
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Trường THCS-THPT, THPT, PT DTNT, NK NT&TDTT.
Triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra xã hội học về “Một số vấn đề liên quan đến
công tác dạy và học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19”, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) yêu cầu Phòng GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc quản
lí; các trường THCS-THPT, THPT, PT DTNT, NK NT&TDTT thực hiện những nội dung
sau:
1. Đối với Phòng GDĐT
- Chỉ đạo các trường tiểu học tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên và vận
động phụ huynh học sinh tham gia trả lời các câu hỏi trong Phiếu xin ý kiến về việc dạy và
học trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gọi chung là Phiếu xin ý kiến).
- Chỉ đạo các trường THCS tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên và vận
động 50% học sinh, phụ huynh học sinh tham gia trả lời các câu hỏi trong Phiếu xin ý kiến.
2. Đối với các trường THCS-THPT, THPT, PT DTNT, NK NT&TDTT
Chỉ đạo, tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên và vận động ít nhất 50% học
sinh, phụ huynh học sinh tham gia trả lời các câu hỏi trong Phiếu xin ý kiến.
3. Cách thức trả lời Phiếu xin ý kiến
Cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh truy cập vào đường link
dưới đây để cho ý kiến. Sau khi hoàn chỉnh việc trả lời 10 câu hỏi trong Phiếu thì bấm
“Gửi” để hoàn thành:
https://forms.gle/NNd9K74zLf6KAqgBA
Đường link này được đưa trên cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long và
được chuyển tiếp đến trang thông tin điện tử của các trường để lấy ý kiến. Đường link này
cũng được chuyển qua zalo nhóm Hiệu trưởng các trường THCS, THPT, lãnh đạo các
Phòng GDĐT để các đơn vị có thể chuyển tiếp cho các cơ sở giáo dục và các đối tượng
thực hiện Phiếu xin ý kiến.
Hạn cuối hoàn thành việc trả lời Phiếu xin ý kiến: 23h, ngày 14/01/2022.

Yêu cầu lãnh đạo các Phòng GDĐT, trường THCS-THPT, THPT, PT DTNT, NK
NT&TDTT triển khai khẩn trương, nghiêm túc nội dung Công văn. Quá trình thực hiện có
khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng GDTrH-GDTX,
ĐT: 02703.823376 để phối hợp, giải quyết./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng CM, NV thuộc Sở;
- Lưu VT, GDTrH-GDTX.

Trương Thanh Nhuận
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