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BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Số hiệu: QT.ĐBCL-07 

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT KHẢO SÁT 

DOANH NGHIỆP VỀ CỰU SINH VIÊN 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 21/04/2014 

1. MỤC ĐÍCH 

- Thống nhất quy trình thực hiện khảo sát doanh nghiệp về sinh viên tốt nghiệp 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Đối với hình thức khảo sát doanh nghiệp về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề 

nghiệp của sinh viên tốt nghiệp 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- TT: Trung tâm 

- BGH: Ban Giám hiệu 

- CV phụ trách: Chuyên viên phụ trách 

- DN: Doanh nghiệp 

- SVTN: Sinh viên tốt nghiệp 

5. NỘI DUNG 

5.1  Lưu đồ: 
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Chuyên viên phụ trách

Chuẩn bị các công việc triển khai khảo sát:
- Liên hệ với doanh nghiệp để cập nhật mẫu phiếu khảo 

sát (nếu có thay đổi)
(Xem thêm QT tạo mới/Cập nhật mẫu phiếu khảo sát)
- Gửi danh sách thông tin liên hệ của SVTN cho doanh 

nghiệp

(1)

Doanh nghiệp hợp đồng

- Nhận thông tin liên lạc của SVTN
- Tiến hành triển khai khảo sát doanh nghiệp

(2)

Doanh nghiệp hợp đồng

Sau khi kết thúc khảo sát, Doanh nghiệp xử lý - phân 
tích dữ liệu và tổng hợp để viết báo cáo

(3)
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Doanh nghiệp hợp đồng

Viết báo cáo:
- Báo cáo tổng quan toàn trường
- Báo cáo kết quả theo từng ngành/Khoa

(4)

Chuyên viên phụ trách

- Tiếp nhận dữ liệu và báo cáo từ Doanh nghiệp
- Kiểm tra dữ liệu, số liệu, cách trình bày và chính tả 
trong các báo cáo của doanh nghiệp

(5)

Trưởng Ban

Xem xét và duyệt dự thảo báo cáo

(6)

Chuyên viên phụ trách

- Soạn thảo công văn kèm theo báo cáo để giúp Khoa/
Trung tâm nắm bắt tình hình.
- Gửi báo cáo tóm tắt kết quả cho Ban Giám hiệu và các 
Khoa/Trung tâm để nắm bắt tình hình

(7a)

Khoa/Trung tâm

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch đảm bảo/cải tiến chất 
lượng đào tạo

(7b)

Chuyên viên phụ trách

  - Lưu trữ báo cáo kết quả khảo sát
  - Nhận phản hồi kế hoạch đảm bảo/cải tiến chất lượng từ 
Khoa/TT
  - Theo dõi kế hoạch đảm bảo chất lượng của các Khoa/TT

(8)

+

Không đồng ý

Có sai sót
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5.2 Mô tả 

STT Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

1 

Chuẩn bị các công việc triển khai 

khảo sát: 

- Liên hệ với doanh nghiệp để cập 

nhật mẫu phiếu khảo sát (nếu có 

thay đổi. Xem thêm Quy trình ban 

hành mẫu phiếu khảo sát mới) 

- Gửi danh sách thông tin liên hệ 

của SVTN cho doanh nghiệp 

CV phụ trách 2 tuần 

Tùy theo thời gian 

DN cần để hoàn 

thiện mẫu phiếu 

2 

- Nhận danh sách thông tin liên lạc 

của SVTN 

- Tiến hành triển khai khảo sát lấy ý 

kiến của Doanh nghiệp về SVTN 

Doanh 

nghiệp hợp 

đồng 

1 tháng 

Tùy theo thời gian 

DN cần để lấy ý 

kiến của DN 

3 

Sau khi kết thúc khảo sát, DN thu 

nhận thông tin phản hồi, xử lý, 

phân tích dữ liệu và tổng hợp để 

viết báo cáo thành báo cáo khảo sát 

Doanh 

nghiệp hợp 

đồng 

2 tuần 

Tùy theo thời gian 

DN cần để xử lý 

và tổng hợp số 

liệu 

4 

Viết báo cáo; 

- Báo cáo tổng quan toàn trường 

- Báo cáo kết quả theo từng 

ngành/Khoa 

Doanh 

nghiệp hợp 

đồng 

1 tháng 

Tùy theo thời gian 

DN cần để viết 

báo cáo và chỉnh 

sửa báo cáo trước 

khi gửi các đơn vị 

5 

- Tiếp nhận dữ liệu và báo cáo kết 

quả từ DN 

- Kiểm tra dữ liệu, số liệu, cách 

trình bày và chính tả trong các báo 

cáo của DN 

CV phụ trách 1 tuần 
Tùy theo số lượng 

thông tin tiếp nhận 

6 
Trình Trưởng ban xem xét và duyệt 

dự thảo báo cáo 
Trưởng Ban 1 tuần 

Tùy theo thời gian 

Trưởng Ban xem 

nội dung và duyệt 

báo cáo 

7 

a/ Sau khi báo cáo được duyệt: 

- In báo cáo 

- Soạn công văn và kèm báo cáo 

gửi cho các đơn vị: BGH, Khoa/TT, 

Phòng/Ban có liên quan để năm bắt 

CV phụ trách 1 tuần 

Tùy theo thời gian 

Trưởng Ban xét 

duyệt và chỉnh sửa 

(nếu có) 



 

Trang 5/ 6 
Tài sản trí tuệ của Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM 

Không được quyền sử dụng, sao chép, công bố,… ra bên ngoài khi chưa được sự đồng ý của trường 

tình hình 

b/ Khoa/TT chịu trách nhiệm lập kế 

hoạch đảm bảo/cải tiến chất lượng 

đào tạo 

Khoa/Trung 

tâm 
1 tháng 

Tùy theo thời gian 

Khoa/TT cần để 

lập kế hoạch 

8 

- Lưu trữ báo cáo kết quả khảo sát 

- Nhận phản hồi kế hoạch đảm 

bảo/cải tiến chất lượng từ các 

Khoa/Trung tâm 

- Theo dõi kế hoạch đảm bảo/cải 

tiến chất lượng của các Khoa/TT 

CV phụ trách 5 tháng 

Tuỳ theo thời gian 

đề xuất trong kế 

hoạch của các 

Khoa/TT 

6. HỒ SƠ LƯU 

STT Hồ sơ 
Nơi lưu Thời gian 

lưu 

Mã biểu mẫu 

1 

Mẫu phiếu 

khảo sát chính 

thức 

File: D/ 2 KHAO SAT/ 3 KS DN 

VE KIEN THUC – KY NANG 

CUA SV/ 0 MAU PHIEU/ Nam 

yyyy/ tên phiếu khảo sát tương 

ứng từng ngành/Khoa 

5 năm 

 

2 

Báo cáo kết quả 

khảo sát doanh 

nghiệp 

File và bản in: 

File: D/ 2 KHAO SAT/ 3 KS DN 

VE KIEN THUC – KY NANG 

CUA SV/ Nam yyyy/ 3 Bao cao/ 

tên báo cáo khảo sát tương ứng 

từng ngành/Khoa 

5 năm 

BM01/ 

QT.ĐBCL-07 

7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1. Biểu mẫu  

STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu Tệp đính kèm 

1 BẢN CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ ĐẦU RA  
Ban cau hoi danh 

gia dau ra.doc
 

2 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT 

DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CỰU SINH 

VIÊN 

BM01/ 

QT.ĐBCL-07 
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7.2. Phụ lục  

- Mẫu Bản câu hòi đánh giá đầu ra (đính kèm) 

- Mẫu Báo cáo nghiên cứu khảo sát doanh nghiệp đánh giá cựu sinhv iên (đính kèm) 

 

 

Người soạn  Người duyệt 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

(đã ký) 

Đinh Ngọc Ánh  TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam 

 


