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Kinh gui: L�nh d¡o các khoa 

Thurc hien các Quy dËnh cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o nh�m nâng cao chât luong �ào 
tao, cong khai các diêu kiÇn båo däm chát luong giáo duc, có sÑ liç, minh chéng phue 
Vy cong tác ty dánh giá và �ánh giá ngoài câp co so gi£o duc và cáp chuong trinh �ào 
tao; 

V6i muc tieu không nging cài ti¿n ch¥t luong theo chu trinh P-D-C-A, Nhà trurong 
dã ban hành Kê ho¡ch sô 251/KH-DHTN ngày 22 tháng 02 n�m 2022 vè Ké ho¡ch b£o 
däm chât luong giáo duc n�m 2022; 

Nh�m nâng cao hiÇu quå công tác tuyên sinh, nhp hÍc và chât luong �ào t¡o, Nhà 

trurong xây dung kê ho¡ch kh£o sát láy ý kién phân hôi cça Tân sinh viên nhp hÍc n�m 
2022 vê công tác tuyên sinh, �ón tiêp và nhâp hoc tai Truong nhu sau: 

1. Myc dích 
- Gop phân thåe hiÇn Quy chê dân chù trong CSGD d¡i hÍc; 

Tiêp thu ý kiên �óng góp cúa Tân sinh viên, nhàm hieu ro hon tàm tu nguyÇn i eA 
vong cua nguoi hÍc vê công tác tuyên sinh, �ón tiêp và nhp hÍc t¡i Truong; 

Nhà trurong có thêm c�n cú �ê diêu chinh, bô sung và cái ti¿n các ho¡t �Ùng tuyÁn 
sinh, nhp hÍc cüng nhu dáp úng nhng mong muôn, nguyên vong chính �áng cça các 
ban sinh viên trong thòi gian hÍc tâp t¡i Truong 

Båo dam loi ích, t¡o �iêu kiÇn �Ã nguoi hÍc duoc bày to ý kién, quan diÁm và 
nhan xét cùa minh vÁ các ho¡t �Ùng, �iÁu kiÇn liên quan �¿n khóa �ào tao, và các hoat 
dong khác cça Nhà truong nh�m nâng cao hiÇu quå cta ho¡t dÙng day và hÍc góp phàn 
nang cao chât luong �ào t¡o dáp úng chuân �âu ra. 
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2. Yeu cau 
Dåm bào truyên thông tôn sr trong �¡o và nhïng giá trË �¡o déc, v�n hóa tot dep 

trong môi truong giáo dåc; 

Nguoi hoc, nguoi day trong Truong hiÃu ro måc dich, ý nghïa, tu nguyên và trung 
thrc trong viÇc cung câp thông tin theo mâu phiêu kh£o sát cça Nhà truong, nhàm �¡t 
duge måc tiêu dã dê ra; 

Thong tin ph£n hÛi tië tân sinh viên (khóa 2022) vè công tác tuyên sinh, �ón tiép 
vå nhp hÍc duoe xù lý khách quan, trung thyc và drgc së dång dúng måc dích. 
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Lanh d¡o eác dom vË (khoa dào tao) chi dao Có ván hoc tp các lóp khóa 2022 iâp 
danh sách sinh viên cúa don vj minh tham gia khào sát, �òng thÝi dôn dÑc., giám sát viÇec 
thure hiÇn: 

Các don vi (khoa dào t¡o), cá nhân trong Truomg tùy theo chúrc trách và nhiÇm vu 
cua minh. nghiêm túc thre hiÇn., tham gia tich crc, có trách nhiÇm trong hoat dÙng lây Ý 
kien phàn hôi (hoàn thành trróc ngày 04 tháng 12 n�m 2022); 

Phong Quàn lý chát hrong là don vË diÁu phôi trong viÇc lp kê ho¡ch và triên khai 
cong tác khào sát. thu thp và xië lý só liÇu, viét báo cáo, hoàn thành truóc ngày 20 tháng 
12 nam 2022 dê trinh HiÇu truong và gui kêt quå vê các don vË liên quan; 

Trên dây là ké ho¡ch kh£o sát láy ý kién ph£n hôi cça sinh viên nhâp hÍc n�m 2022 
ve cong tác tuyên sinh, �ón tiêp và nhp hÍc. HiÇu truông yêu câu các don vË liên quan 
phoi hop vå nghiêm túc thåc hiÇn �è bào �àm viÇc khào sát thrc hiÇn dúng theoke 
hogch. Kê ho�ch này thay cho thông báo.// 

HE RUÖNG 
Noi nhan: ibu 

- Ban Giám hiÇu (�ê báo cáo); 
- Các Khoa (�ê thuc hiÇn); 
D�ng tåi Website; 

- Luru: VT, QLCL. 
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