UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2885 /SGD&ĐT-GDMN

Bến Tre, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện phiếu khảo sát
online đối với giáo dục mầm non

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT huyện Mỏ Cày Nam;
- Phòng GD&ĐT thành phố Bến Tre.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về thực
hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án Học tập cho trẻ em và tổ chức xây
dựng Khung năng lực tiếp cận công nghệ số cho trẻ mầm non, nhằm cập nhật bối
cảnh chuyển đổi số trong giáo dục;
Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Mỏ Cày Nam và thành phố Bến
Tre gửi thông tin khảo sát theo hướng dẫn sau:
Đối tượng khảo sát:
Số
TT

Đơn vị

1
2
3
4
5
6
7

Sở GD&ĐT

Trường tham
gia

Phòng GD&ĐT
Tp Bến Tre Hoa Dừa
Rạng Đông
Phòng GD&ĐT
Mỏ Cày Nam Bình Khánh
Thành Thới
Tổng cộng

Số lượng đối tượng khảo sát
CBQL cấp CBQL cấp GVMN Cha mẹ
sở, phòng
trường
trẻ
1
2
2
15
15
2
15
15
1
1
5
5
1
5
5
4
6
40
40

Phương thức khảo sát: Trả lời phiếu online qua Google form
Thời gian thực hiện phiếu khảo sát online qua Google form : 5 phút
Hướng dẫn trả lời: Chọn loại phiếu theo 03 đối tượng sau:
1. Đối với GVMN:
Click vào đường link https://forms.gle/WzA8rJ9L5W3merT16 hoặc quét mã
QR (đính kèm trong file)
2. Đối với CBQL:
Click vào link https://forms.gle/4ySgAfAxL6bTMEkAA hoặc quét mã QR
(đính kèm trong file)

2
3. Đối với cha mẹ trẻ:
Click vào link https://forms.gle/9pVUBWFzHNehYFLS7 hoặc quét mã QR
(đính kèm trong file)
* Cách chuyển đường link và dùng mã QR
- Cách 1: Gửi email cho người trả lời và copy đường link của loại phiếu vào
mail. Click vào đường link trả lời câu hỏi.
- Cách 2: Dùng điện thoại di động:
+ Máy Iphone: bật máy ảnh quét mã QR để dẫn đến đường link. Mã QR có
thể in ra để dùng máy ảnh điện thoại quét mã và trả lời.
+ Máy loại khác: mở trang Zalo trên điện thoại, bấm vào dấu (+) ở góc trên
bên phải trang, hướng điện thoại vào mã QR đã in ra theo loại phiếu. Hiện "Thông
báo" và bấm vào chữ "Có" màu xanh sẽ hiện ra bảng câu hỏi để trả lời.
Việc hoàn thành các phiếu hỏi online được tính sau khi điền đầy đủ thông tin
và gửi đi (ấn nút submit).
* Thời hạn hoàn thành: 11:00 giờ, ngày 22/12/2020
Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Mỏ Cày Nam và thành phố Bến
Tre chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tinh thần công văn này đúng thành phần
và đủ số lượng theo yêu cầu; nhắc nhở từng thành viên tham gia góp ý đúng nội
dung, có chất lượng, hoàn thành kịp thời theo thời gian qui định. Các đơn vị trường
học có tên trong danh sách chịu trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh thực hiện tốt
phần thực hiện và giám sát kết quả hoàn thành các phiếu hỏi online của phụ huynh.
Thông tin chi tiết liên hệ Sở GD&ĐT qua:
1. Phòng Gáo dục Mầm non, điện thoại: 0275.3826131, email:
phonggdmn.sobentre@moet.edu.vn
2. Đồng chí Đoàn Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng GDMN, điện
thoại: 0913916464, email: doanthimaihuong@bentre.edu.vn
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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