
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:          /BGDĐT-GDMN 

V/v khảo sát lấy ý kiến về 

Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2021 

  Kính gửi:  

        - Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố; 

        - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu; 

        - Ban Phụ nữ Quân đội. 

Thực hiện Quyết định số 870/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính, 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021 của dự án Học tập cho trẻ em do Quỹ Nhi 

đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát 

lấy ý kiến cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) để sửa đổi, bổ 

sung Bộ chuẩn phát triển trẻ em (PTTE) 5 tuổi, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng khảo sát:  

- CBQL cơ sở GDMN đã dạy lớp mẫu giáo (MG) 5 tuổi trong 5 năm gần đây; 

- Toàn bộ GVMN đang dạy các lớp MG 5 tuổi. 

2. Nội dung và hình thức khảo sát:  

- Người tham gia khảo sát ước tính tỷ lệ % trẻ em 5 tuổi tại địa bàn 

xã/phường nơi trường đóng (tính cả trẻ em không đi học) đạt từng chỉ số phát triển 

trong 120 chỉ số của Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi (theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT 

ngày 22/7/2010). 

- Người tham gia khảo sát bằng cách trả lời online theo một trong hai cách sau:  

Cách 1: Truy cập bằng đường dẫn: https://forms.gle/1WcsvP6fvFRG28rz7  

Cách 2: Quét mã QR sau đây trên điện thoại: 

      

https://forms.gle/1WcsvP6fvFRG28rz7


3. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2021 

Đề nghị sở GDĐT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng GDĐT yêu cầu các 

cơ sở GDMN triển khai thực hiện theo yêu cầu. 

Thông tin chi tiết liên hệ với Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chuyên viên 

chính Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0988.730.789, 

email: nthuyen-mn@moet.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT. Ngô Thị Minh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDMN. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Minh 
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