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KÉ HOACH 
Khio sát láyý kién phân hoi cça giäng viên, VC-NLÐ 

vê môi truong làm viÇc tai Truong, n�m 2022 
(Khào sát tryc tuyên) 

Kinh giri: Länh �2o các don vi 

Viên chrc và nguÝi lao �Ùng trong toàn Truong 

Thye hiÇn các Quy dinh cça BÙ Giáo dyc và �ão t¡o nhàm nng cao ch¥t lurong 
dão tao, công khai các diêu kiÇn b£o �åm ch¥t luong giáo duc, có só liÇu, minh chéng 
phyc v công tác ty dánh giá và �ánh giá ngoài cáp co so giáo duc và câp chuong trinh 
dào tao; 

Vói myc tiêu không nging c£i tiên ch¥t luong theo chu trinh P-D-C-A, Nhà 
truromg dã ban hành Kê ho�ch só 251/KH-DHTN ngày 22 tháng 02 n�m 2022 è Ké 
hoach bào �äm chât luong giáo dåc n�m 2022; 

UC 

TROR 

Trên co so �ó, Nhà truöng xây dåmg ké ho¡ch kh£o sát l¥y ý ki¿n cça viên chéc 
và nguroi lao �Ùng (VC-NLÐ) vÁ môi truong lâm viÇc tai Truong, n�m 2022, dè nghË 
quý Thây/C6, Anh/Chi dành thÝi gian �Ã �ánh giá và góp ý cho Nhà truòng hoàn 
thành nÙi dung khåo sát;, 

DA H 

TAY N 

Nhïng ý kiên �óng góp 
sách phù hop vê vât chât lân tinh thân, giúp các gi£ng viên (GV), VC-NLÐ có �iêu 
kiÇn tôt hon trong thsrc hiÇn nhiÇm vå. 

eça Thây/Cô së góp phân �ê Nhà truong có các chính 

1. Måc dích 
- Góp phân thrc hiÇn Quy chê dân chç trong CSsGD �¡i hoc 
- Täng cuong tinh thân trách nhiÇm cça dÙi ngü Gv, VC-NLÐ trong toàn Truong 

voi quyên lgi, nghïa vy hÍc tp, rèn luyên, nâng cao n�ng lyc và phát trien nghÁ 
nghiÇp; 

Tiép thu y kiÃn �óng góp cça GV, VC-NLÐ �ê hiêu hon vê tâm tu, nguyên 
vong cua viên chéc làm viÇc t¡i Truong �ai hÍc Tay Nguyên, cing nhu xác dinh các 
yêu to chinh tác �Ùng dên su thôa m�n cça viên chéc và nguoi lao �Ùng t¡i noi làm 
viÇc; 

- Nhà truomg có thêm c�n cé �ê �ièu chinh, bô sung, c£i ti¿n và hoàn thiÇn chÃ 

do chính sách và các vän bàn liên quan �ên các hoat �Ùng t¡i Truong, �Óng thÝi góp 
phân xây dng và phát triên vän hóa chât luong cúa Nhà truong trong thÝi gian d¿n. 

2. Yeu cau 
Dåm bào truyên thông tôn sur trong �¡o và nhïmg giá trË d¡o dúrc, v�n hóa tÛt 

dep trong môi truong giáo duc; 
- Các bên liên quan �uoc khào sát láy ý kiên hiÁu rô muc �ích, ý nghïa, tu 

nguyên và trung thårc trong viÇc cung câp thông tin theo mâu phiêu khào sát cua Nhà 
truong, nhäm �¡t duge måc tiêu �ä dê ra; 



-Thong tin phàn hôi të các bên liên quan vê môi truong làm viÇc cça Nhà truong 
durge xu lyý khách quan, trung thurc và dugc së dång dúng måc dích; 

Viçe rà soát, cåi tiên các ho¡t �Ùng sau khào sát duçc thyc hiÇn thuc chât và có 
hiÇu quà. 

3. Thoi gian thårc hiÇn 
Tù ngày 21 tháng 11 �ên ngày 27 tháng 11 n�m 2022. 

4. Doi turyng, pham vi thre hiÇn 
Toàn thê �Ùi ngü GV, VC-NLÐ dang công tác t¡i Truong (kê cà GV �ang hÍc 

tap & nuóc ngoài, nêu có). 

5. Noi dung khão sát 
Phân 1: Thông tin chung cùa doi tuong tham gia khào sát: 

1. Giói tính? �Ù tuÑ6i? 
2. Trinh �Ù chuyên môn (�H/ThS/TS/PGS/GS và tuong duong)? 
3. Don vi công tác (khoa, phòng, ban, trung tâm, thu viÇn, ..)? 
4. Vi trí công tác/chúrc vå? 
5. Thoi gian công tác t¡i Truong? 

Phan 2: Thông tin bÙ câu hoi khão sát: 
Bo phieu kh£o sát duoc biên so¡n gôm các câu hôi d¡ng tr�c nghiÇm và câu hôi 

mo nh�m �ê dánh giá, nhn xét và góp ý vê môi truong làm viÇc cua Nhà truòng ß các 
tiêu chí vê các chinh sách, ho¡t �Ùng, công viÇc mà Nhà truong thuc hiÇn, cu thÃ nhu 

sau 
1.Tieu chí 1: Chê �Ù tiên luong, phúc loi 
2.Tiêu chí 2: Chính sách và Quy trinh làm viÇc 

3.Tiêu chi 3: D·c diêm công viÇc 
4.Tieu chí 4: Co hÙi �ào tao, th�ng tiên và phát triên nghê nghiÇp 

5.Tieu chí 5: Câp quan lý tryc tiêp 
6.Tiêu chi 6: �ông nghiÇp 
7.Tiêu chi 7: Diêu kiÇn låm viÇc 
8.Tiêu chí 8: V�n hóa môi truòng làm viÇc, Väán hóa chât lugng 
9.Tiêu chí 9: Múc �Ù hài lòng vê châat lrong và môi truong làm viÇc 
10. Tiêu chí 10: Diêu kiÇn và công tác hô tro giäng day/nghiên cru (dành cho giang 

viên) 
11.Chát lung phyc vu cça Thu viÇn (dành cho giàng viên) 

Thang dánh giá múc �Ù hài lông (thang do Likert) thÃ hiÇn ß 5 mútc dÙ: 1-Hoàn 
toàn không hài ong, 2-Không hàil lòng, 3-Binh thuong, 4-Hài long, 5-Hoàn 
toàn hài lòng. 

6. Phrong pháp thye hiÇn 
- Su dung công cu kháo sát Google forms và triên khai true tiêp duong link khio 

sát (dánh iá) 16i tung dôi tugng liên quan thông qua các kênh tuong tác nhur: Email, 

Zalo, Website Truong (https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhesgddh), 
He thông quán lý v�n bàn và diêu hành, Länh d¡o các don vi, .. 

- Mau phiêu khào sát: Theo duong link bên duói: 



https://forms.gle/R3klLr6oap45Tli5AX8 
- Du liçu droc thu tp qua Google forms và xu lý bàng phàn mêm Microsoft 

Excel 2019; Phân tích sô liÇu khào sát thông qua phân mêm SPSS 26 (nêu có); 
- Viêt báo cáo kêt quà sau khi xu lý dï liÇu; 
- Phàn hôi kêt quå khåo sát �ên các bên liên quan; 
- Liru trï kêt quå kh£o sát; 
Lap kê ho�ch khãc phuc, câi ti¿n theo chu trình P-D-C-A trong giai �oan ti¿p theo. 

7. Dy trà kinh phí hÑ trg thye hiÇn 
Thrc hiÇn theo Quy chê chi tiêu nÙi bÙ 

8. To chérc thyrc hiÇn 
Các don vË lp danh sách GV, VC-NLÐ cça don vij minh tham gia kh£o sát, dông 

thoi doc thúc, giám sát viÇc thuc hiÇn, tham gia tích cuc, có trách nhiÇnm trong hoat 

dong lây ý kiên phàn hôi (hoàn thành truóc ngày 27 tháng 11 n�m 2022). 
Phòng Quån lý chât luonmg là don vË dieu phÑi trong viÇc lp ké ho¡ch và trien 

khai công tác khào sát, thu thp và xë ly sô liÇu, viêt báo cáo, hoàn thành truóc ngàày 
15 tháng 12 n�m 2022 �ê trinh Hieu truong và giri kêt quà vê các don v/ liên quan. 

Tren day là kÃ ho¡ch khào sát láy ý kién cça GV, VC-NLÐ vÁ môi truong läm 
viÇc cça Truong �ai hÍc Tây Nguyên. HiÇu truöng yêu câu các don v/ liên quan phôi 

hop và nghiêm túc thurc hiÇn �Ã �åm bäo viÇc kho sát �úng theo ké ho¡ch. 
Kê ho¡ch thay cho thông báo thrc hiÇn./., 

:YEN 

. 
Noi nhn: 

Ban Giám hiÇu(�Á báo cáo); 
- Các don v/ liên quan (thrc hiÇn); 

HIn TRUÖNG 

Dang tài Website 
- Luru: HCTH, QLCL. 

TPiONG 

DAHOC 

TAY NGU 

PHO HIEU TRUÖNG 

PGS-TS. Le Duc Niêm 


