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 Kính gửi:  

        - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

        - Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; 

        - Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở. 

 

 Dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng và diễn biến phức tạp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. Để đánh giá được những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh 

đến đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô và đưa ra được những ý kiến đề xuất phù 

hợp cho UBND Thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh và ổn định tình 

hình kinh tế - xã hội trước mắt và có cơ chế chính sách hợp lý về lâu dài. 

Sở GDĐT đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, 

các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các trường trực 

thuộc Sở hướng dẫn, phổ biến đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong 

đơn vị đồng thời qua đó tuyên truyền đến phụ huynh học sinh cùng tham gia 

khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 bằng hình thức trả lời khảo sát 

trực tuyến (theo đối tượng tham gia) như sau: 

 1. Nếu là học sinh, sinh viên, học viên: https://bit.ly/2JpNkQl 

 2. Nếu là người dân sống trên địa bàn Hà Nội:  https://bit.ly/3duwehF 

 3. Nếu là người lao động/quản lý trong doanh nghiệp/hộ sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn Hà Nội: https://bit.ly/2QKpD9k        

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT; 

- UBND Thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Sở Tư pháp Hà Nội; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Viện Nghiên cứu phát triển KH-XH Hà Nội; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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