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Binh Dtrang, ngay  50  thong  3  nom 2017 S6:  111  /DHTDM-TTTS&TTLD 
V/v khao sat y kien doanh nghip ve ngtrai 

lao dOng la ctru sinh vien cua Trtrong. 

Kinh 	QuY co quan, doanh nghiep. 

Nhang nom qua, thgc hien nhie'm vu dao tao va nghien cfru khoa hoc, 
Trixeng buoy dau da xay dung dugc thucmg hieu, co nhieu dung g6p tich eve 
vao six nghiep gido duc - dao tao va six nghiep phat trien kinh to xa. hOi cua Tinh 
nha. 

De phat huy nhimg thanh tich dg dugc, Trueng rat can nhitng thOng tin ve 
chit luting dao tao cua cac co quan sir dicing nhan six do Twang dao tao. 

Nhang thong tin cila QuY vi la mot kenh thong tin quan tr9ng, giup Tnxeng 
nghien cuu, to dieu chinh, c6 buoy di phii h9p vai nhu cau sir dung lao &Ong 
phkic vu phat trie‘n kinh to xa hoi va hoi nhap qu'Oc to cua tinh Binh Duong, mien 
Dong Nam bO, yang kinh to trong diem phia Nam. 

Chiang toi rat mong QuY co quan/doanh nghiep h'('; trg Trueng trong viec 
cung cap nhang thong tin ve nhan su la cixu sinh vien cua Trueng vira dugc QuY 
co quan/doanh nghiep tuyen dung theo mau Phiiu khao sat dugc dinh kern. 

Tran trong cam on six hgp tac he tro cua Quy co.  quan, doanh nghiep./. 

No'i nhetn.44-- 
- Nhu tren; 
- Ltru: VT, TS&TTLD. 
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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 
Số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Điện thoại: (0274) 3865 866 - Website: www.lmc.tdmu.edu.vn  

 
 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP 

VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CỰU SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG 

 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Quý Ông/Bà vui 

lòng cho biết ý kiến về chất lượng cựu sinh viên của Trường đang làm việc tại cơ quan/doanh 

nghiệp. 
 

Các mức hài lòng tương ứng:  Rất tốt     Tốt      Trung Bình     Yếu      Rất yếu 
 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

- Tên cơ quan/doanh nghiệp: .............................................................................................................  

- Địa chỉ: ............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

- Website:  .........................................................................................................................................  

- Lĩnh vực hoạt động : .......................................................................................................................  

- Tổng số nhân viên trong Công ty: ...................................................................................................   

- Loại hình doanh nghiệp thuộc:        

      Cơ quan, doanh nghiệp nhà nước      

 Công ty, doanh nghiệp tư nhân 

 Công ty, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài  

 Công ty, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài  

 Khác (ghi rõ):............................   

- Hình thức tổ chức tuyển dụng của doanh nghiệp khi có nhu cầu về nhân sự: 

 Thông báo trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình … 

 Thông báo tuyển dụng trên các Website việc làm 

 Tổ chức các chương trình giới thiệu doanh nghiệp và tuyển dụng trực tiếp 

 Hình thức khác: ........................................................................................................................  

- Họ và tên người trả lời phỏng vấn: ..................................................... Chức vụ: ........................... 

- Điện thoại liên hệ: ..................................................... Email:.......................................................... 

B. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

- Ngành đào tạo: …………………………………………….. Bậc đào tạo:  Đại học   Cao đẳng  

- Năm tốt nghiệp cựu sinh viên: ........................................................................................................  

- Vị trí công việc của cựu sinh viên phụ trách: .................................................................................  

- Mức lương thu nhập/tháng của cựu SV (lương, thưởng, phụ cấp):................................................ 

1. Trong cơ quan của quý vị có bao nhiêu cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học Thủ Dầu Một đang 

làm việc: ............................................................................................................................................  

2. Sắp tới, cơ quan của quý vị có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành học thuộc 

Đại học Thủ Dầu Một không?           Có           Không có       Chưa xác định  



-2/3- 

  

3. Nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới của cơ quan đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành đào 

tạo của Trường dự kiến là bao nhiêu?  ..............................................................................................  
 

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

STT Tiêu chí  Mức độ  

I. Về kiến thức của sinh viên tốt nghiệp 

C1 Kiến thức chuyên môn      

C2 Kiến thức chung về văn hóa - kinh tế - xã hội      

C3 
Kiến thức về pháp luật, quy định của Nhà nước, quy 

định của cơ quan/doanh nghiệp 
     

II. Về kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp 

C4 Kỹ năng/nghiệp vụ chuyên môn      

C5 Kỹ năng làm việc độc lập      

C6 Kỹ năng làm việc nhóm      

C7 Kỹ năng ngoại ngữ       

C8 
Kỹ năng tin học, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền 

thông  
     

C9 Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tư vấn và thuyết trình       

C10 Kỹ năng trình bày (viết, nói), đàm phán      

C11 Kỹ năng thu thập, đánh giá, xử lý thông tin      

C12 Kỹ năng soạn thảo văn bản      

C13 Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian      

C14 Kỹ năng giải quyết vấn đề      

C15 Kỹ năng tự học, nghiên cứu       

C16 Kỹ năng tổ chức sự kiện      

C17 Kỹ năng sáng tạo, tư duy phê phán      

C18 Kỹ năng thích nghi nhanh chóng      
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STT Tiêu chí  Mức độ  

III. Vấn đề về đạo đức và tố chất của sinh viên tốt nghiệp 

C19 Khiêm tốn, hòa nhã với đồng nghiệp       

C20 Sự nhiệt tình, hăng hái, năng nổ      

C21 Sự trung thực, nghiêm túc      

C22 Sự siêng năng cần cù      

C23 Sự cẩn trọng, chu đáo      

C24 Khả năng chịu áp lực công việc      

C25 Tinh thần trách nhiệm      

C26 Tinh thần cầu tiến, cầu thị trong công việc      

C27 Ý thức kỷ luật trong lao động      

C28 Ý thức tập thể, cộng đồng      

C29 Cam kết thực hiện lời hứa công việc      

IV. Hoạt động khác 

C30 
Công tác hướng nghiệp - hỗ trợ việc làm cho sinh viên 

của Trường 
     

C31 Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng      

C32 
Sự gắn kết tạo mối quan hệ giữa Trường đại học Thủ 

Dầu Một với cơ quan/doanh nghiệp của Ông/bà. 
     

D. Ý KIẾN KHÁC  

Góp ý của đơn vị sử dụng lao động cho Trường trong việc nâng cao những kiến thức và kỹ năng 

mà sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một tốt nghiệp cần được bồi dưỡng thêm để đáp ứng yêu 

cầu công việc của quý cơ quan/doanh nghiệp: 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Nhà trường rất cảm ơn quý Ông/Bà đã dành thời gian tham gia đóng góp ý kiến./. 
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