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Mong nhận được sự hợp tác của quý phụ huynh

Xử lý dữ liệu

Sự riêng tư của quý vị được bảo vệ 
một cách cẩn thận

  Cuộc khảo sát này sẽ được thực hiện theo hình thức 
không điền tên. 

  Tất cả các kết quả của bảng khảo sát sẽ được xử lý 
thống kê và không chỉ định bất cứ cá nhân và trường 
học nào. 

  Tất cả các câu trả lời của quý vị sẽ được trường học 
nộp trực tiếp cho Bộ Khoa học Giáo dục bằng phong 
bì đã được niêm phong. Vì vậy, trường học sẽ không 
biết các câu trả lời của quý vị hay quý vị có hợp tác 
trả lời hay không.  

Dữ liệu sẽ được dùng làm tài liệu 
tham khảo cho các chính sách giáo 
dục của quốc gia trong tương lai.

  Dữ liệu thu thập từ cuộc khảo sát sẽ không được sử 
dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

  Ngoài ra, không có bất kỳ câu hỏi nào từ Bộ Khoa học 
Giáo dục và Cơ quan được ủy thác liên quan đến nội 
dung của câu trả lời.



Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn có năm 
tài liệu sau trong phong bì mà bạn đã nhận 
được không.

STEP

1

Sau khi hoàn thành trả lời bảng câu hỏi, quý vị 
hãy cho vào phong bì, đóng phong bì lại và nộp 
lại cho trường học trước kỳ hạn được yêu cầu.

STEP

3
※  Xin quý vị vui lòng xác nhận kỳ hạn. Kỳ hạn được yêu cầu là 

“trong vòng hai tuần sau khi tiến hành khảo sát phân tích các 
thay đổi theo năm tháng”, như được ghi rõ trên phong bì chứa 
bảng câu hỏi, thư yêu cầu kèm theo và phong bì dùng để nộp.

Rất mong quý vị hiểu được mục đích của cuộc 
khảo sát và vui lòng trả lời bảng câu hỏi.

STEP

2
● Bảng câu hỏi này phải được trả lời bởi bố, mẹ hoặc người phụ huynh 

thay thế của học sinh.

● Vui lòng không điền tên của quý vị. Tất cả kết quả của bảng khảo sát sẽ 
được xử lý thống kê và không chỉ định bất cứ cá nhân và trường học nào.

● Trường hợp quý vị không thể hợp tác cho cuộc khảo sát này, xin vui 
lòng đánh dấu vào mục “Tôi không thể hợp tác cho cuộc khảo sát”  trên 
trang số 1 của bảng câu hỏi,  sau đó hãy cho vào phong bì dùng để 
giao nộp, đóng phong bì lại và nộp lại cho trường học.

● Có lẽ có những câu hỏi quý vị khó trả lời. Trường hợp này quý vị không 
cần suy nghĩ nhiều và hãy trả lời trong phạm vi có thể trả lời của mình. 
Ngoài ra, nếu không có các câu thích hợp cho sự lựa chọn, quý vị không 
trả lời cũng được.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc trả lời bảng câu 
hỏi, xin vui lòng liên hệ đến trung tâm giải đáp được ghi rõ  
trên phong bì chứa bảng câu hỏi, thư yêu cầu kèm theo và 
phong bì dùng để nộp.

【Thư yêu cầu】 【Bảng câu hỏi】 【Tài liệu bìa này】 【Phong bì dùng 
để giao nộp】

【Bút chì dùng 
để trả lời】

※ Nếu thiếu bất cứ cái gì, xin quý vị vui lòng liên hệ với trường học

Cuộc khảo sát này được Bộ Khoa học Giáo dục thực hiện như một phần 
của “Cuộc khảo sát về tình hình học tập và học lực toàn quốc năm học 
2021” (Cuộc khảo sát chính) . Mục đích của cuộc khảo sát này là kết hợp, 
phân tích các dữ liệu của cuộc khảo sát về tình hình học tập và học lực 
toàn quốc và sử dụng nó cho các chính sách giáo dục quốc gia.

Mục đích khảo sát Trình tự trả lời 3STEP

【Phụ huynh】【Bộ Khoa học 
Giáo dục】 

(Cơ quan được ủy thác)

【Trường học】
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Phân phát bảng khảo sát

Giao nộp bảng 
khảo sát

Gửi bảng khảo sát

Giao nộp phong 
bì đã thu thập

Quy trình thực hiện cuộc khảo sát

1. Đối tượng khảo sát (lựa chọn ngẫu nhiên)
● Phụ huynh học sinh tiểu học lớp 6 đã nhận khảo sát (khoảng 600 

trường tiểu học)

●Phụ huynh học sinh trung học cơ sở lớp 9 đã nhận khảo sát (khoảng 
750 trường trung học cơ sở cấp 2)

2. Nội dung khảo sát
Nội dung của cuộc khảo sát là các câu hỏi về mối quan hệ hàng ngày 
của quý phụ huynh với con em của mình và những suy nghĩ của quý 
phụ huynh về giáo dục. Các mục câu hỏi như sau:

Sơ lược cuộc khảo sát

Tình hình của 
con em quý vị

Cách tiếp 
xúc với con em 

của quý vị

Các suy 
nghĩ về giáo 
dục con em  
của quý vị

Về gia đình 
quý vị

Những ảnh  
hưởng của dịch 
bệnh lây nhiễm 
do vi-rút Corona 

gây ra


