BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

__________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________

Số: 982

/BGDĐT-GDĐH

V/v thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả
đào tạo trực tuyến đối với GDĐH

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ sở giáo dục đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm.
Thực hiện Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội
về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, để đánh giá hiệu
quả ĐTTT đối với GDĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát thu thập
thông tin về tình hình tổ chức ĐTTT tại cơ sở đào tạo với các đối tượng chịu tác
động gồm cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi tắt là cơ
sở đào tạo), giảng viên và người học theo các link khảo sát sau:
1. Link khảo sát dành cho cơ sở đào tạo:
https://forms.gle/ftVEYsVpe6ZFkcVr8
Đề nghị cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ các thông tin như yêu cầu trong mẫu
khảo sát.
2. Link khảo sát dành cho giảng viên:
https://forms.gle/YCesmSqpcgzP2NG97
Đề nghị cơ sở đào tạo triển khai tới các đơn vị và bảo đảm có ít nhất 20%
số giảng viên trong cơ sở đào tạo trả lời phiếu khảo sát này, với đại diện ở các đơn
vị chuyên môn khác nhau, độ tuổi khác nhau.
3. Link khảo sát dành cho người học:
https://forms.gle/V3PsZrk37UeV2NX16
Đề nghị cơ sở đào tạo triển khai tới người học đảm bảo có ít nhất 30%
người đang học tại cơ sở đào tạo, đại diện cho các nhóm người học khác nhau
(trình độ, năm học, ngành học, giới tính) trả lời phiếu khảo sát này.
Cơ sở đào tạo triển khai chương trình khảo sát trên trong toàn trường trong
thời gian từ 18/3/2022 đến 25/3/2022. Trong quá trình triển khai nếu có vướng
mắc đề nghị liên hệ với ông Phan Thế Hùng, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại
học, điện thoại: 0904896868, email: pthung@moet.edu.vn; hoặc bà Nguyễn
Phương Hiền, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, điện thoại: 0913048868,
email: nphien@moet.edu.vn. Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: ThS. Trần Việt An, điện
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thoại: 0764346868, email: antv@neu.edu.vn; Trần Quế Nhi, số điện thoại
0398758896, itsnhinhi@gmail.com.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để cơ sở đào tạo biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Hữu Độ (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, GDTrH, GDĐH.
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Hoàng Minh Sơn

