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Kính gửi:  

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các trường phổ thông thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 215/CV-ĐANN ngày 14/12/2022 của Đề án Ngoại ngữ Quốc 

gia về việc khảo sát việc triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát 

triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ (đính kèm),  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện việc khảo sát với đối 

tượng cụ thể như sau: 

1. Cán bộ quản lý các phòng GDĐT 

Mỗi phòng GDĐT cử một Lãnh đạo hoặc chuyên viên phụ trách ngoại ngữ để thực 

hiện khảo sát tại địa chỉ sau: https://by.com.vn/4vUQn 

2. Quản lý các trường phổ thông 

Mỗi trường cử 01 quản lý và 01 tổ trưởng hoặc nhóm trưởng môn Tiếng Anh: (trường 

không có tổ trưởng hoặc nhóm trưởng môn Tiếng Anh thì không khảo sát) 

+ Trường tiểu học (tối thiểu 02 người/đơn vị): https://by.com.vn/BQrLM  

+ Trường THCS (tối thiểu 02 người/đơn vị): https://by.com.vn/WUzXX 

+ Trường THPT (tối thiểu 02 người/đơn vị): https://by.com.vn/gEXCn 

3. Giáo viên các trường phổ thông 

Mỗi trường cử 02 giáo viên tiếng Anh, trường liên cấp cử 02 giáo viên trên cấp học; 

những trường không đủ giáo viên tiếng Anh thì khảo sát tất cả. 

+ Trường Tiểu học (tối thiểu 02 người/đơn vị): https://by.com.vn/O663X  

+ Trường THCS (tối thiểu 02 người/đơn vị): https://by.com.vn/bqkab 

  + Trường THPT (tối thiểu 02 người/đơn vị): https://by.com.vn/5aF8Z 

4. Học sinh các trường phổ thông 

Đối với học sinh các trường phổ thông, các đơn vị lựa chọn ngẫu nhiên đối tượng học 

sinh để khảo sát với số lượng như sau: Trường tiểu học: 20 học sinh, Trường THCS: 50 học 

sinh (trường liên cấp thì thực hiện số lượng theo từng cấp) 

+ Trường THPT: 50 học sinh: https://by.com.vn/9vl6o 

 Thời gian thực hiện khảo sát trực tuyến đến hết ngày 25/12/2022.  

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo thời gian, 

số lượng theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVDH (GDTrh). NV 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  
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