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BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

QUY TRÌNH KHẢO SÁT  

SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ 

Số hiệu: QT.ĐBCL-05 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 21/04/2014 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện công tác khảo sát sinh viên năm cuối về 

chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ trợ. 

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

phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc. 

- Các đơn vị, đối tượng có liên quan dễ dàng nắm bắt được trình tự các bước triển khai và thực 

hiện khảo sát, đồng thời tạo sự gắn kết và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Đối tượng áp dụng: tất cả sinh viên của các khoa, trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng công nghiệp 

đang học năm cuối và chịu sự quản lý của Trường (không áp dụng đối với sinh viên Văn 

phòng Đào tạo Quốc tế, các Chương trình liên kết). 

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

- Thực hiện hàng năm (01 lần/năm). 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo. 

- Công văn số 1398/BGDĐT-KTKDCLGD ngày 05/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc Triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, Cao 

đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2013. 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- QT: Quy trình 

- BM: Biểu mẫu 

- BGH: Ban Giám hiệu 

- B.ĐBCL: Ban Đảm bảo chất lượng 

- P.CTCT-SV: Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên 
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- Khoa/TT: các khoa/trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng công nghiệp 

5. NỘI DUNG 

5.1. Lưu đồ: 
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Thay đổi 

mẫu phiếu khảo sát ?

Bắt đầu

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Tiếp nhận các ý kiến góp ý 

(3)

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

(2)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

-  Áp dụng & lưu mẫu Phiếu khảo 
sát mới (Bản chính thức)
-  Đồng thời hủy bỏ mẫu phiếu 
khảo sát cũ theo QT ISO

(7)

P.CTCT-SV

Gửi danh sách sinh viên tham gia 
sinh hoạt công dân cuối khóa

(8)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

In phiếu khảo sát / Tạo mẫu online
(9)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Phát phiếu khảo sát cho sinh viên 

ngay tại buổi SHCD đầu tiên hoặc 

thông báo đường LINK khảo sát 

để SV biết và tham gia 

(10)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Tải dữ liệu từ phần mềm (nếu thực 

hiện khảo sát online)

(12b)
BGH

Xem xét & ký duyệt 

(6)

Đồng ý

TRƯỞNG BAN

Xem xét & ký nháy vào mẫu 

phiếu khảo sát

(5)

Đồng ý

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Thu phiếu khảo sát / gửi mail nhắc 

nhở những sinh viên chưa tham 

gia khảo sát (thời hạn kết thúc 

khảo sát là buổi SHCD thứ hai) 

(11)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Hoàn thiện mẫu khảo sát 

(Bản dự thảo 2)

(4)

Kết thúc

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Xử lý dữ liệu và viết Báo cáo kết 

quả khảo sát

(13)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

-  Gửi báo cáo kết quả khảo sát 

cho BGH & các Khoa, TT, Phòng, 

Ban

-  Lưu báo cáo khảo sát

(15)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Theo dõi việc thực hiện giải pháp 

khắc phục thông qua kết quả khảo 

sát lần sau.

(18)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Tiếp nhận các ý kiến phản hồi và 

giải pháp khắc phục  từ các Khoa, 

TT, Phòng, Ban

(16)

TRƯỞNG BAN

Xem & duyệt báo cáo

(14a)

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Chỉnh sửa báo cáo

(14b)

Không đồng ý

Đồng ý

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Nhập phiếu khảo sát (nếu thực 

hiện phát phiếu khảo sát)

(12a)

CÓ KHÔNG

Hình thức khảo sát ? ONLINEPHÁT PHIẾU

Không đồng ý

Không đồng ý

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

Tổng hợp các ý kiến phản hồi và 

giải pháp khắc phục  từ các Khoa, 

TT, Phòng, Ban

(17)
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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 
Lấy ý kiến góp ý từ các khoa, 

trung tâm, phòng ban. 

Chuyên viên 

phụ trách 
5-7 ngày   

3 
Tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến 

góp ý 

Chuyên viên 

phụ trách 
2-3 ngày   

4 Hoàn thiện mẫu phiếu khảo sát. Chuyên viên 

phụ trách 
1-2 ngày   

5 

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 

6 

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 

7 

- Áp dụng & lưu mẫu phiếu khảo 

sát mới (Bản chính thức). 

- Đồng thời hủy bỏ mẫu phiếu 

khảo sát cũ theo đúng QT ISO. 

Chuyên viên 

phụ trách 
1 ngày 

 

 

8 

P.CTCT-SV gửi danh sách sinh 

viên tham gia sinh hoạt công dân 

cuối khóa theo đề nghị của 

B.ĐBCL 

P.CTCT-SV 1 ngày 

 

 

9 

Cách 1: In phiếu khảo sát theo 

mẫu dựa trên số lượng sinh viên 

(Bản chính thức). 

Chuyên viên 

phụ trách 
1 ngày 
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Cách 2: Tạo mẫu phiếu trên phần 

mềm Limesurvey. 
1 ngày 

10 

Phát phiếu khảo sát cho sinh viên 

ngay tại buổi SHCD đầu tiên 

(theo Cách 1). Chuyên viên 

phụ trách 

1 ngày 

 

 
Thông báo đường link khảo sát 

để sinh viên biết và tham gia 

(theo Cách 2). 

1-2 ngày 

11 

Thu phiếu khảo sát ngay sau khi 

kết thúc buổi SHCD đầu tiên 

(theo Cách 1). 
Chuyên viên 

phụ trách 

 

 

 
Gửi mail nhắc nhở những sinh 

viên chưa tham gia khảo sát (thời 

hạn kết thúc khảo sát là buổi 

SHCD thứ hai) (theo Cách 2) 

1 tuần/lần 

12a 
Nhập phiếu khảo sát (theo Cách 

1) 

Chuyên viên 

phụ trách 
1-2 tuần 

 
 

12b 
Tải dữ liệu từ phần mềm (theo 

Cách 2) 

Chuyên viên 

phụ trách 
1-2 ngày 

 
 

13 
Xử lý dữ liệu khảo sát. Chuyên viên 

phụ trách 

4 tuần  
 

Viết báo cáo kết quả khảo sát 3-4 tuần 

14a 

& 

14b 

Trưởng ban duyệt báo cáo: 

- Nếu không đồng ý thì yêu cầu 

chuyên viên phụ trách chỉnh 

sửa lại báo cáo. 

Trưởng ban 

1-2 tuần 

 

 Trưởng ban duyệt báo cáo: 

- Nếu đồng ý thì chuyên viên 

phụ trách soạn công văn trình 

BGH ký duyệt và gửi kèm báo 

cáo kết quả khảo sát. 

3-5 ngày 

15 

- Gửi báo cáo kết quả khảo sát 

cho BGH và các Phòng, Ban, 

Khoa, Trung tâm. 

- Đồng thời lưu báo cáo kết quả 

khảo sát. 

Chuyên viên 

phụ trách 
2-3 ngày 

 

 

16 

Tiếp nhận các ý kiến phản hồi và 

giải pháp khắc phục của các 

Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm 

Chuyên viên 

phụ trách 
1 tuần 
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17 

Tổng hợp các ý kiến phản hồi và 

giải pháp khắc phục  từ các 

Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm 

Chuyên viên 

phụ trách 
1-3 ngày 

 

 

18 

Theo dõi việc thực hiện giải pháp 

khắc phục thông qua kết quả 

khảo sát lần sau. 

Chuyên viên 

phụ trách 
 

 

 

6. HỒ SƠ LƯU 

STT Tên hồ sơ Mã hồ sơ Hình thức lưu 

1 
Mẫu Phiếu khảo sát sinh viên năm cuối về 

chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ trợ. 
2101_ĐBCL_ĐH 

File mềm (máy tính); 

Văn bản (Hồ sơ KS) 

2 
Báo cáo khảo sát sinh viên năm cuối về 

chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ trợ. 
 

File mềm (máy tính); 

Văn bản (Hồ sơ KS); 

Đóng thành quyển. 

3 Bảng Tổng hợp số liệu khảo sát  
 File mềm (máy tính) 

4 Các bảng xử lý số liệu 
 File mềm (máy tính) 

5 Biểu đồ 
 File mềm (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 

 

  


