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THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên  

về công tác hỗ trợ sinh viên 

 

                        Kính gửi: Các Khoa thuộc trường 

 

Nhằm mục đích nắm bắt thông tin phản hồi của sinh viên về các hoạt 

động hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và từng bước cải 

tiến nâng cao chất lượng phục vụ người học đồng thời thu thập minh chứng phục 

vụ cho công tác kiểm định trong thời gian đến, Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

tổ chức lấy ý kiến khảo sát về sự hài lòng của sinh viên đối với công tác hỗ trợ 

sinh viên, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 03/6/2022. 

2. Đối tượng: Tất cả sinh viên trường. 

3. Nội dung: 

3.1. Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với công tác hỗ trợ sinh viên 

(học bổng, tư vấn việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp): 

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

https://forms.gle/MoMNE43ouaJPX15BA 

- Hoặc scan mã QR để thực hiện khảo sát: 

 

3.2. Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với công tác nội trú (Ký túc 

xá, Sinh viên đang ở hoặc đã từng ở KTX mới thực hiện khảo sát này): 

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

https://forms.gle/bcYZeRnZiJohQh1z5 

- Hoặc scan mã QR để thực hiện khảo sát: 



 

 

   

  4. Tổ chức thực hiện 

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

báo cáo kết quả cho Lãnh đạo Nhà trường. 

  - Các Khoa: Chỉ đạo Cố vấn học tập thông báo cho toàn thể sinh viên 

thuộc khoa quản lý biết về nội dung khảo sát và đôn đốc nhắc nhở sinh viên 

hoàn thành đầy đủ các nội dung khảo sát đúng thời gian quy định. 

  Mọi phản hồi, các Khoa gửi về Trường qua Trung tâm HTSV-

QHDN&KN (Ông Trương Quang Sanh, điện thoại: 0905760197, email: 

tqsanh@pdu.edu.vn) 

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

 

Nơi nhận: 

- Hội đồng trường; 

- Hiệu trưởng; 

- Các Phó Hiệu trưởng; 

- Phòng KT ĐBCLGD; 

- Các Khoa; 

- Lưu VT, TTHTSV-QHDN&KN. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 

 
 


		2022-05-19T08:43:39+0700


		2022-05-19T08:46:56+0700


		2022-05-19T08:46:56+0700


		2022-05-19T08:46:56+0700




