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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 965 /BGDĐT-GDĐH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến
tại cơ sở giáo dục đại học trong thời gian
dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) đã có các văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) thực
hiện chuyển đổi sang phương thức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa1,2. Để đánh giá
chất lượng và hiệu quả của phương thức đào tạo này, Bộ GDĐT giao Viện Khoa học
Giáo dục Việt Nam thực hiện nhiệm vụ khảo sát nhanh từ phía người học và người dạy
về việc tổ chức đào tạo trực tuyến tại cơ sở GDĐH.
Bộ GDĐT cũng sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát để báo cáo
Chính phủ về giải pháp thực hiện đào tạo trực tuyến tại các cơ sở GDĐH trong thời
gian dịch bệnh COVID-19.
Bộ GDĐT đề nghị các đại học, trường đại học, học viện chủ động, phối hợp với
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện các công việc sau:
1. Cử cán bộ đầu mối để liên hệ trong quá trình triển khai thực hiện (Họ và tên,
chức vụ, email, điện thoại), thông tin gửi về đường link: http://bit.ly/tructuyen1.
2. Gửi đường link phiếu khảo sát tới toàn bộ sinh viên và giảng viên đã tham
gia dạy và học trực tuyến:
- Giảng viên: http://bit.ly/tructuyengv;
- Sinh viên: http://bit.ly/tructuyensv.
3. Chỉ đạo, đôn đốc các để các giảng viên, sinh viên tham gia thực hiện đầy đủ
và có trách nhiệm với việc cung cấp thông tin. Số lượng tham gia khảo sát tối thiểu:
40% số lượng giảng viên và sinh viên của mỗi cơ sở GDĐH.
4. Thời gian thực hiện khảo sát trực tuyến: đến hết ngày 22/3/2021.
Trong quá trình triển khai, nếu có yêu cầu, vướng mắc xin liên hệ với Ông
Phạm Quang Minh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (email:
pqminh@moet.edu.vn, điện thoại: 0966684086).
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để cơ sở GDĐH biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

Hoàng Minh Sơn

Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch COVID-19.
Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 về việc đảm bảo chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch
COVID-19.
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