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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hỗ trợ kiểm tra, công nhận kết quả thực
hiện nhiệm vụ xây dựng báo cáo TEMIS và
BDTX năm 2020

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trong thị xã.

Thực hiện Công văn số 1930/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 30/8/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc hỗ trợ kiểm tra, công nhận kết quả
thực hiện nhiệm vụ xây dựng báo cáo TEMIS và BDTX năm.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã đề nghị trường Tiểu học, THCS,
TH&THCS triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Nội dung kiểm tra, khảo sát
- Nhiệm vụ 4: Đánh giá sự hỗ trợ phát triển nghề nghiệp trực tiếp tại chỗ
của GVPT cốt cán và CBQLCSGDPT cốt cán cho các GVPT và
CBQLCSGDPT năm 2020.
- Nhiệm vụ 5: Khảo sát sự hài lòng của GVPT và CBQLCSGDPT về các
hỗ trợ BDTX thông qua sự tương tác trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS).
2. Đối tượng khảo sát
Đội ngũ GVPT và CBQLCSGDPT trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm
theo tại Phụ lục 1 Công văn này, gồm 8 Sheet).
3. Hình thức và thời gian khảo sát
- Khảo sát trực tuyến: Trước ngày 15/9/2021 (Ban Quản lý Chương trình
ETEP gửi thư mời trả lời phiếu khảo sát đến các GVPT và CBQLCSGDPT
trong Phụ lục 1).
- Phỏng vấn trực tuyến: Dự kiến ngày 13/9/2021, lịch phỏng vấn cụ thể
theo Phụ lục 2, 3 Công văn số 496/CV-ETEP ngày 24/8/2021.
4. Công tác chuẩn bị của các trường
- Chỉ đạo, đôn đốc GV và CBQLCSGDPT thuộc mẫu lựa chọn cung cấp
thêm giải thích/mô tả về hồ sơ tự đánh giá theo chuẩn, nếu được IVA yêu cầu.
- Chỉ đạo, đôn đốc GV và CBQLCSGDPT có tên trong danh sách tham gia
khảo sát trực tuyến theo liên kết trong Phụ lục 1 trước ngày 15/9/2021.
- Thông báo đến GV và CBQLCSGDPT có tên trong danh sách tham gia
phỏng vấn tại Phụ lục 1 về Kế hoạch phỏng vấn nhóm theo Phụ lục 2, 3 Công
văn số 496/CV-ETEP ngày 24/8/2021.

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về Phòng GDĐT (qua phụ
trách chuyên môn từng cấp học) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các bộ phận: CM, TCTH Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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