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Kính gửi: Ban Lãnh đạo các đơn vị 

 

  

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức khảo sát thông 

tin sinh viên tốt nghiệp năm 2015 và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động là sinh viên 

tốt nghiệp các ngành đào tạo. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với công 

tác quản lý và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo cũng như phục vụ trực tiếp 

cho các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo trong năm 2016 và thời gian tới. 

Để triển khai hiệu quả hoạt động này, Nhà trường giao cho Phòng Chính trị 

và Công tác sinh viên làm đầu mối, yêu cầu các Khoa phân công cán bộ phối hợp 

trực tiếp liên hệ với sinh viên tốt nghiệp và đơn vị sử dụng lao động là sinh viên tốt 

nghiệp của đơn vị mình để thu thập thông tin và phiếu khảo sát (số lượng theo 

bảng thống kê và biểu mẫu Phiếu trưng cầu ý kiến đính kèm). 

Các hoạt động liên hệ khảo sát yêu cầu đơn vị hoàn thành và tổng hợp nộp 

kết quả về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước ngày 

01/5/2016. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên chịu trách nhiệm mời chuyên gia 

tiến hành xử lý số liệu và tổ chức báo cáo kết quả khảo sát trước ngày 20/5/2016.  

Đề nghị Ban Lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo phối hợp triển khai và 

hoàn thành đúng tiến độ. 
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