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BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

QUY TRÌNH CẬP NHẬT, XÂY DỰNG 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT MỚI 

Số hiệu: QT.ĐBCL-03 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 21/04/2014 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định thống nhất cách thức cập nhật, xây dựng mẫu phiếu khảo sát mới. 

- Xây dựng quy trình chuẩn để việc thực hiện và kiểm soát tiến độ công việc được thuận tiện. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Đơn vị thực hiện: Ban Đảm bảo chất lượng. 

- Thực hiện khi có yêu cầu cập nhật, xây dựng mẫu phiếu khảo sát mới. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- QT: Quy trình 

- BM: Biểu mẫu 

- BGH: Ban Giám hiệu 

5. NỘI DUNG 

5.1. Lưu đồ: 
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Bắt đầu

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Cập nhật / xây dựng mẫu phiếu 

khảo sát mới

(Bản dự thảo 1)

(1)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Lấy ý kiến góp ý từ các Khoa/TT

(3)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến 

góp ý

(4)

TRƯỞNG BAN

Xem & ký nháy 

vào mẫu phiếu KS

(6)

BGH

Xem & ký duyệt mẫu 

(7)

Không đồng ý

Đồng ý

Đồng ý

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Áp dụng & lưu mẫu phiếu khảo sát 

mới (Bản chính thức)

Đồng thời hủy bỏ mẫu phiếu khảo 

sát cũ 

(8)

Không đồng ý

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Hoàn thiện mẫu phiếu khảo sát 

(Bản dự thảo 2)

(5)

Kết thúc

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Phỏng vấn đối tượng khảo sát 

(nếu có)

(2)
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5.2. Mô tả 

STT Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 

Thời gian  

thực hiện  

Biểu mẫu/tài liệu 

đính kèm 
Ghi chú 

1 

Cập nhật mẫu phiếu khảo sát. 

Chuyên viên 

phụ trách 

2 ngày 

  Xây dựng mẫu phiếu khảo sát 

mới. 
5-7 ngày 

2 
Phỏng vấn đối tượng khảo sát  

(nếu có). 

Chuyên viên 

phụ trách 

4-5 ngày 

 
  

3 
Lấy ý kiến góp ý từ các khoa, 

trung tâm, phòng ban. 

Chuyên viên 

phụ trách 
5-7 ngày   

4 
Tiếp nhận và tổng hợp các ý 

kiến góp ý. 

Chuyên viên 

phụ trách 
2-3 ngày   

5 
Hoàn thiện mẫu phiếu khảo 

sát. 

Chuyên viên 

phụ trách 
1-2 ngày   

6 

Trưởng ban duyệt mẫu 

- Nếu không đồng ý thì trả lại 

để chuyên viên phụ trách 

chỉnh sửa mẫu. 

Trưởng ban 

1-2 ngày 

 

 Trưởng ban duyệt mẫu 

- Nếu đồng ý thì ký nháy vào 

mẫu, sau đó chuyên viên 

phụ trách trình Ban Giám 

hiệu ký duyệt mẫu. 

1 ngày 

7 

Ban Giám hiệu duyệt mẫu: 

- Nếu không đồng ý thì trả 

lại để chuyên viên phụ trách 

chỉnh sửa mẫu.  Ban Giám 

hiệu 

1-2 ngày 

 

 

Ban Giám hiệu duyệt mẫu: 

- Nếu đồng ý thì ký duyệt 

mẫu. 

1 ngày 

8 

- Áp dụng & lưu mẫu phiếu 

khảo sát mới (Bản chính 

thức).  

Chuyên viên 

phụ trách 
1 ngày 
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- Đồng thời hủy bỏ mẫu phiếu 

khảo sát cũ theo đúng QT 

ISO. 

6. HỒ SƠ LƯU 

STT Tên hồ sơ Mã hồ sơ Hình thức lưu 

1 
Qui trình cập nhật, xây dựng mẫu phiếu 

khảo sát mới. 
QT.ĐBCL-03 

Văn bản và File trên 

máy tính 

2 
Tổng hợp ý kiến góp ý từ các khoa/trung 

tâm. 
 Văn bản 

3 
Các mẫu phiếu khảo sát (Bản chính 

thức) 
 

Văn bản và File trên 

máy tính 

7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM (không có) 

7.1. Biểu mẫu  

7.2. Phụ lục  

 

  

Người soạn  Người duyệt 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Thu Hương  TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam 

 


