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THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến phản hồi của cán bộ giảng viên về hoạt động kết nối  

và phục vụ cộng đồng 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường 
 

Cơ sở giáo dục đại học không chỉ thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học 

mà còn có trách nhiệm gắng kết và phục vụ xã hội. Một số hoạt động phục vụ cộng 

đồng của Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong thời gian qua đã tạo được sự gắng 

kết giữa Nhà trường và xã hội. 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng 

giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài 

cấp cơ sở giáo dục. Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức lấy ý kiến khảo sát về 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, cụ thể: 

1. Thời gian: Từ ngày 23/09/2022 đến 30/09/2022. 

2. Đối tượng: Tất cả CBGV Trường. 

3. Nội dung: 

 Khảo sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

- CBGV truy cập vào link sau để thực hiện khảo sát:   

https://forms.gle/X6SdDTk1bf1PS8zH7 

- Hoặc scan mã QR để thực hiện khảo sát: 

 

  4. Tổ chức thực hiện 

  - Trung tâm HTSV-QHDN&KN làm đầu mối tổng hợp số liệu khảo sát và 

báo cáo kết quả cho Lãnh đạo Nhà trường. 

  - Các đơn vị thuộc Trường: Thông báo cho toàn thể CBGV thuộc đơn vị phụ 

trách biết về nội dung khảo sát và đôn đốc nhắc nhở hoàn thành đầy đủ các nội 

dung khảo sát đúng thời gian quy định. 

https://forms.gle/X6SdDTk1bf1PS8zH7


   Đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng trường; 

- Hiệu trưởng; 

- Các Phó Hiệu trưởng; 

- Các đơn vị thuộc trường; 

- Lưu VT, TTHTSV-QHDN&KN. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
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