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V/v thực hiện khảo sát online phục
vụ nghiên cứu về cơ chế tài chính
cho công tác bồi dưỡng thường
xuyên GV và CBQLCSGDPT

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường THPT, THCS&THPT;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
Một trong những nhiệm vụ của Chương trình Phát triển các trường sư phạm
để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
(viết tắt là ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) là nghiên cứu xác định
các phương án và đề xuất cơ chế tài chính đối với hoạt động bồi dưỡng thường
xuyên (BDTX) cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
qua thực tế triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Triển khai nhiệm vụ trên, Ban
Quản lý Chương trình ETEP phối hợp với Công ty Tư vấn Quản lý và Phát triển
ASEAN để triển khai hoạt động khảo sát, nghiên cứu, phục vụ cho việc xây dựng cơ
chế, chính sách liên quan đến công tác bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GD&ĐT và
các địa phương.
Căn cứ Công văn số 565/CV-ETEP ngày 28/9/2021 của Ban quản lý Chương
trình ETEP, Bộ GD&ĐT về việc hỗ trợ khảo sát online phục vụ nghiên cứu về cơ
chế tài chính cho công tác BDTX GV và CBQLCSGDPT, Sở GD&ĐT đề nghị các
đơn vị tham gia khảo sát online theo quy định như sau:
1. Đối tượng tham gia khảo sát
- Cán bộ Sở GD&ĐT;
- Cán bộ phụ trách cấp tiểu học, THCS của Phòng GD&ĐT;
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông.
2. Đơn vị, số lượng CB, GV tham gia khảo sát, phiếu khảo sát
a) Đối với Phiếu khảo sát qua đường link:
- Đơn vị tham gia khảo sát: Có danh sách phân công các đơn vị tham gia khảo
sát online tại Phụ lục 1 đính kèm.
- Số lượng CB, GV tham gia khảo sát: Toàn bộ CBQL và giáo viên cấp tiểu
học, THCS, THPT tại các trường được phân công tham gia khảo sát.
- Phiếu khảo sát: CBQL, GV nhấp vào các đường link để tham gia trả lời các
phiếu hỏi.
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+ Phiếu hỏi cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về nhu cầu bồi dưỡng
thường xuyên: https://ee.humanitarianresponse.info/x/hGUX83qR
+ Phiếu hỏi giáo viên phổ thông về nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên:
https://ee.humanitarianresponse.info/x/1V67Cg7I
b) Đối với phiếu Phỏng vấn sâu:
Cán bộ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT sử dụng Phiếu tại Phụ lục 2 đính kèm;
CBQL, GV tại các trường sử dụng Phiếu tại Phụ lục 3 đính kèm.
- Sở GD&ĐT: Cử 03 cán bộ tham gia trả lời Phiếu (01 cán bộ Văn phòng phụ
trách KHTC, 1 cán bộ phụ trách BDTX cấp THCS, THPT; 01 cán bộ phụ trách
BDTX cấp tiểu học).
- Mỗi Phòng GD&ĐT cử 02 cán bộ tham gia trả lời Phiếu (01 cán bộ phụ
trách khối tiểu học, 01 cán bộ phụ trách khối THCS).
- Các trường tiểu học, THCS, THPT trong Phụ lục 1 đính kèm: Mỗi trường cử
1 hiệu trưởng/phó hiệu trưởng và 1 giáo viên cốt cán tham gia trả lời Phiếu.
Sau khi trả lời xong Phiếu phỏng vấn sâu, các CB/GV chụp gửi qua một trong
các địa chỉ email: asec@asec.com.vn; truong@asec.com.vn; indev.vn@gmail.com.
3. Thời gian hoàn thành khảo sát và báo cáo về Sở GD&ĐT
- Thời gian hoàn thành khảo sát: Chậm nhất 17 giờ ngày 25/10/2021 (Thứ
Hai).
- Thời gian báo cáo tình hình thực hiện khảo sát về Sở GD&ĐT (qua Phòng
Giáo dục Trung học đối với cấp THCS, THPT; Phòng Giáo dục Tiểu học - Mầm non
đối với cấp tiểu học): Chậm nhất 17 giờ ngày 26/10/2021 (báo cáo nhanh qua zalo
nhóm).
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Mọi
thắc mắc trong quá trình thực hiện cần liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT (qua Phòng
Giáo dục Trung học, ĐT 02713.879107-0919793279 hoặc Phòng Giáo dục Tiểu học
- Mầm non, ĐT 02713.879934) để được hướng dẫn, giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng GDTH-MN;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

