UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3776

/SGDĐT-GDTrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 30 tháng 11 năm 2021

V/v tham gia khảo sát online về sách
giáo khoa Tiếng Anh hệ 7 năm và hệ
10 năm

Kính gửi: Các trường THPT, THCS&THPT
Căn cứ Công văn số 20/2021/CV-ESVN-VPĐD ngày 15/11/2021 của Công ty
TNHH Education Solutions Việt Nam thuộc Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát về
việc xin ý kiến đánh giá của giáo viên Tiếng Anh THPT về sách Tiếng Anh hệ 7
năm và hệ 10 năm, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị tham gia khảo sát online theo
quy định như sau:
1. Mục đích
Nhằm góp phần hỗ trợ Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam thu
thập ý kiến về nhu cầu và những thuận lợi, khó khăn của giáo viên trong việc giảng
dạy môn Tiếng Anh cấp THPT để chuẩn bị cho việc thiết kế, xây dựng nội dung,
phát triển các tài liệu hỗ trợ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 theo chương trình giáo
dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023.
2. Đối tượng tham gia khảo sát
Toàn bộ giáo viên môn Tiếng Anh cấp THPT tại các trường THPT,
THCS&THPT trong tỉnh.
3. Phiếu khảo sát
Giáo viên nhấp vào đường link dưới đây để tham gia trả lời phiếu khảo sát:
https://forms.gle/fhq89b4NM4gsC1GX8
4. Thời gian hoàn thành khảo sát và báo cáo về Sở GD&ĐT
- Thời gian hoàn thành khảo sát: Trước ngày 15/12/2021.
- Thời gian báo cáo tình hình thực hiện khảo sát về Sở GD&ĐT (qua Phòng
Giáo dục Trung học): Chậm nhất 17 giờ ngày 15/12/2021 (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) để được hướng dẫn, giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.
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