
 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /QĐ-BGDĐT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

                Hà Nội, ngày       tháng   3   năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch khảo sát “Đánh giá chất lượng đào tạo trực tuyến đang 

triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian phòng 

chống dịch bệnh COVID-19” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;   

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong giáo 

dục và đào tạo;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo trực tuyến 

đang triển khai tại các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian phòng chống dịch 

bệnh COVID-19. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị được giao chủ 

trì các nhiệm vụ cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, 

đúng quy định, có chất lượng và hiệu quả. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, 

Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, và Hiệu 

trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- BCĐ Quốc gia PC COVID-19 (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (để thực hiện); 

- Các cơ sở giáo dục đại học (để thực hiện); 

- Website Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ GDĐH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 

  



 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

KẾ HOẠCH 

Khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo trực tuyến đang triển khai tại  

các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BGDĐT ngày      tháng 3 năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. Mục tiêu  

 Đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến đang triển khai trong thời gian 

phòng dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục đại học để có cơ sở mở rộng việc 

đào tạo trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới. 

2. Kế hoạch và tổ chức thực hiện 

 Giai đoạn 1. Khảo sát tình hình triển khai đào tạo trực tuyến của các cơ sở 

giáo dục đại học trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 và 2020-2021. 

- Vụ Giáo dục Đại học chủ trì thiết kế mẫu điền thông tin gửi các cơ sở báo 

cáo nhanh. 

- Thời gian thực hiện từ 01-10/3/2021. 

 Giai đoạn 2. Khảo sát chất lượng và hiệu quả đào tạo trực tuyến trong thời 

gian phòng dịch COVID-19 thông qua đánh giá sự hài lòng của người học và 

người dạy trong quá trình triển khai thực hiện: 

 Căn cứ trên kết quả khảo sát tại giai đoạn 1, lựa chọn một số cơ sở giáo dục 

đại học để khảo sát sự hài lòng của người học và người dạy, cụ thể: 

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá, thiết kế bộ câu hỏi khảo sát online (sinh 

viên và giảng viên): do Nhóm chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp. 

Thời gian thực hiện từ 02-10/3/2021. 

- Xác định cỡ mẫu nghiên cứu, lựa chọn cơ sở giáo dục đại học tham gia 

nghiên cứu: do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì, nhóm chuyên gia của 

Đại học Quốc gia Hà Nội (do TS. Tôn Quang Cường là trưởng nhóm) phối hợp.  

Thời gian thực hiện từ 08-12/3/2021. 

- Thu thập số liệu và xử lý số liệu:  

+ Vụ Giáo dục Đại học gửi công văn thông báo và đường link phiếu khảo 

sát tới các cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn khảo sát;  



 

 

 

+ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và nhóm chuyên gia của Đại học 

Quốc gia Hà Nội tổng hợp, làm sạch phiếu và xử lý số liệu. 

Thời gian thực hiện từ 15-26/3/2021. 

- Dự thảo báo cáo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và nhóm chuyên gia 

của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Thời gian thực hiện từ 28-31/3/2021.  

- Hoàn thiện báo cáo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì, phối hợp 

với Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng và nhóm chuyên gia của Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

Thời gian thực hiện từ 01-10/4/2021. 

3. Sản phẩm 

- Giai đoạn 1: Báo cáo sơ bộ số liệu về tình hình tổ chức đào tạo trực tuyến 

tại các cơ sở giáo dục đại học, số lượng sinh viên, giảng viên của các cơ sở tham 

gia với từng lĩnh vực ngành đào tạo trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. 

- Giai đoạn 2: Báo cáo đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo trực tuyến 

của các cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 thông qua 

sự hài lòng của sinh viên và giảng viên. 

4. Kinh phí tổ chức thực hiện 

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: từ hoạt động nghiên cứu, hoạt động 

thường xuyên. 

- Nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội: từ các đề tài nghiên cứu 

hiện hành. 

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
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