
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Số:       /SGDĐT-GDTH-GDMN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           
Đắk Lắk, ngày      tháng 4 năm 2021 

V/v khảo sát thực trạng bồi dưỡng  

các mô đun cho giáo viên, 

CBQLGD thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. 
 

 

 Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-BGDĐT ngày 26/3/2021 và Công văn số 

1195/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/3/2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

về việc khảo sát thực trạng bồi dưỡng các mô đun cho giáo viên, cán bộ quản lý 

giáo dục (CBQLGD) thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CTGDPT 

2018), Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

1. Đối tượng trả lời phiếu phiếu khảo sát 

Tất cả giáo viên, CBQLGD cơ sở giáo dục phổ thông đã tham gia bồi dưỡng 

các mô đun thực hiện CTGDPT 2018. 

2. Hình thức khảo sát 

Giáo viên, CBQLGD điền phiếu khảo sát trực tuyến theo hướng dẫn tại địa 

chỉ: vnes.edu.vn/khaosat4 (Sở GDĐT gửi kèm 02 mẫu phiếu khảo sát của giáo 

viên và CBQL để đơn vị tham khảo). 

3. Thời hạn hoàn thành khảo sát 

Các đơn vị tổ chức cho giáo viên, CBQLGD hoàn thành phiếu khảo sát trực 

tuyến trước 19 giờ 00 ngày 05/4/2021. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm 

túc thực hiện. Nếu có vướng mắc, liên hệ với Sở GDĐT (qua phòng GDTH-GDMN 

và GDTrH-GDTX) để được giải quyết./. 
 
 

       Nơi nhận:                                                                                  
        - Như trên; 

        - Lưu: VT, GDTH-GDMN, 

           GDTrH-GDTX. 

                   GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

                     Phạm Đăng Khoa 
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