
BO GIÁO DUC VÀ DÀO TAO 
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CONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

Doc lap -Ty do -Hanh phúc 

So: 2347 / TB-DHTN Dåk L�k, ngày 21 tháng 11 n�m 2022 

THÔNG BÁO 
Vê vicc thuc hiên khào sát online theo dê nghi Bô Giáo duc và �ào tao 

Kinh gri: - Ban Giám hiÇu; 
- Lanh �ao các Phòng chúe näng; 
- Lanh dao Khoa Nông Lâm nghiÇp, Khoa Ch�n nuôi Thú y; 

- Truöng/Phó các BÙ môn thuÙc Khoa NLN, CNTY; 
- Sinh viên các ngành thuÙc Khoa NLN, CNTY. 

Thrc hien Công v�n sô 5881/BGDDT-GD�H, ngày 08/11/2022 cça BÙ Giáo duc và 

Dào tao vê viÇc khåo sát, xây dåung báo cáo �ê xuât lông ghép kiên thúc khöi nghiÇp vào 

CTÐT trinh �Ù �¡i hÍc các ngành thuÙc linh vrc Nông, Lâm, Ngu nghiÇp; 

Hiçu truong yêu câu Truông/Phó các Phòng chéc n�ng, Truông/Phó Khoa, 

Truong/Phó các BÙ môn và Sinh viên (SV) thuÙc khoa Nông Lâm nghiÇp (NLN) và khoa 

Chän nuôi Thú y (CNTY) thrc hiÇn khåo sát online có link �ính kèm theo dê nghË cça BÙ 

Giáo duc và �ào t¡o nhu sau: 

1. Phiêu khåo sát dành cho cán bÙ quán lý cça co so �ào t¡o, bao gôm: Ban Giám hiÇu; 

Truong/Phó các phòng ban chtc n�ng; Truong/Phó các Khoa, BÙ môn tryrc thuÙc t¡i co so 

�ào tao theo dja chi duong link khåo sát: https://forms.gle/G3EGe9C4cRtnuNLt8 

2. Phiéu kh£o sát dành cho sinh viên: trién khai kh£o sát �ói vÛi tát cà các SV dang 

theo hoc các ngành thuÙc l+nh våc nông, lâm nghiÇp t¡i các co sß �ào t¡ao theo duÝng link 

khào sát: https://forms.gle/rkHjKcdPukibtiónó 

Thoi gian thuc hiÇn khào sát: Të ngày Thông báo �ên truóc ngày 25/11/2022. 

Yeu câu L�nh �¡o các Phòng chéc n�ng, Truong/Phó Khoa, Truong/Phó các BÙ môn 
và SV thuÙc khoa NLN và khoa CNTY nghiêm túc triên khai thrc hiÇn. / 

NEU TRUÖNG Noi nhan: 
- Nhu trên (dê thurc hiÇn); 

- BGH (de báo cáo); 
- Dang Website cúa Truong; 

- Luu: HCTH, QLCL 

TRUCNG 

TAY NGUYEN 

TSMqnin /ank Sde 


