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Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Ban chủ chủ nhiêm các Khoa 

- Các anh/ chị cựu sinh viên khóa QH-2016 (K61) 

    

Để hoàn thiện việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên theo yêu cầu của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có thông tin đầy đủ làm cơ sở cải thiện công tác quản lý, 

hỗ trợ sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo 

dục trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN thực hiện Khảo 

sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp đối với các cựu sinh viên khóa QH-2016 (K61) với 

nội dung, kế hoạch như sau: 

1. Mục đích khảo sát: 

Nhằm thu nhận thông tin khách quan về sản phẩm đào tạo của nhà trường, giúp 

nhà trường có căn cứ để điều chỉnh trong công tác quản lý, hỗ trợ sinh viên sao 

cho có lợi nhất cho sinh viên và phù hợp với yêu cầu xã hội. 

2. Hình thức khảo sát: 

a. Trực tuyến qua đường link:  

https://bitly.com.vn/3970tr  

b. Qua điện thoại: 024.3754.8864 

c. Qua mail: ctsv_dhcn@vnu.edu.vn                        

3. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 20/09/2021 đến 20/10/2021 

Đề nghị các anh/chị cựu sinh viên K61 hỗ trợ nhà trường bằng cách truy cập vào 

đường link nêu trên để trả lời khảo sát hoặc trả lời điện thoại và email khảo sát của nhà 

trường. 

https://bitly.com.vn/3970tr
mailto:ctsv_dhcn@vnu.edu.vn


Kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa hỗ trợ truyền tải thông báo này đến các cựu 

sinh viên K61 và đăng thông báo trên trang web của Khoa để các cựu sinh viên được biết 

và tham gia hỗ trợ nhà trường. 

Trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận:                                             
 - Như kính gửi;             

 - Các đơn vị liên quan; 

 - Lưu: VT, CTSV, NH.02. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

 

Bùi Trung Ninh 
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