
UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1124 /SGDĐT-VP Gia Lai, ngày  02  tháng  7  năm 2020 
V/v triển khai điều tra dư luận xã 

hội về tình hình, mục đích sử dụng 

mạng xã hội của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trong thời kỳ Cách 

mạng công nghiệp 4.0  

 

 

    Kính gửi:  

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

- Trung tâm GDNN và GDTX các huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 245-KH/BTGTU ngày 22/6/2020 của Ban Tuyên 

giáo - Tỉnh ủy Gia Lai về việc điều tra dư luận xã hội về tình hình, mục đích sử 

dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ Cách mạng  

công nghiệp 4.0, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị 

thực hiện trả lời phiếu điều tra dư luận về tình hình, mục đích sử dụng mạng xã 

hội trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 (có 04 phiếu điều tra điện tử dành 

cho các độ tuổi, tương ứng với 04 đường link gửi kèm để trả lời các câu hỏi; 

mỗi người chỉ trả lời một lần theo đúng theo độ tuổi của bản thân). 

- Hình thức thực hiện điều tra bằng cách mở đường link gửi kèm công văn 

này có trên website Sở (http://gialai.edu.vn), phòng, trường, trung tâm hoặc chia 

sẻ đường link qua mạng xã hội (zalo) để thực hiện trả lời phiếu. 

- Thời gian kết thúc điều tra vào lúc 8h00 ngày 10 tháng 7 năm 2020 

(hoặc khi đạt số lượng 15.000 người trả lời phiếu). 

Nhận được công văn này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

 

 

 

Lê Duy Định 
  

  



ĐƯỜNG LINK TRẢ LỜI PHIẾU ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI 

Về tình hình, mục đích sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 

 

1. Phiếu trả lời dành cho độ tuổi dưới 30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbORe2O79T5hl1T4arfweMIljuF7qBqB

XBA3ZtzHt31bcV7Q/viewform 

2. Phiếu trả lời dành cho độ tuổi 31 đến 45 

https://docs.google.com/forms/d/1G0Wcp5QeSzc5-ct-e1ANj3sh9C-

UQsg2ayf2slodOpM/edit 

3. Phiếu trả lời dành cho độ tuổi 46 đến 60 

https://docs.google.com/forms/d/1LUU5yjer0bAmr3c_GkxzgwgS5bBo6fYFF64

_LT28l2Y 

4. Phiếu trả lời dành cho độ tuổi trên 60 

https://docs.google.com/forms/d/19Uo0r1yVYV0e4mOJs4KdyqpGtjTLBs3awhj

po067clk/ 
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