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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v khảo sát ý kiến của người học trong công tác tuyển sinh, học tập,
nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng đáp ứng yêu cầu công tác
BĐCL bên trong năm học 2020-2021
Nhằm thực hiện công tác bảo đảm chất lượng bên trong, Cơ sở II đề nghị
Khối trưởng/Lớp trưởng các Khóa thông báo đến sinh viên trả lời khảo sát về
chất lượng đào tạo và phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021 tại CSII TP.HCM
với các nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Tất cả sinh viên các Khóa 56, 57, 58 và 59 đang học tại Cơ
sở II trường Đại học Ngoại thương.
2. Thời gian khảo sát: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2021.
3. Cách thức thực hiện:
Bước 1: Trả lời phiếu khảo sát online theo link: Khảo sát người học về
công tác tuyển sinh, học tập, NCKH và phục vụ cộng đồng (Mẫu 03.KSNH).
Bước 2: Sau khi hoàn thành các câu hỏi trong phiếu khảo sát Click chọn
nút Gửi (Submit).
Lưu ý: Giao lớp trưởng gửi văn bản này cho các thành viên trong lớp qua
email, khi gửi cc cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ lưu
trữ email này và báo cáo lãnh đạo đơn vị khi cần thiết.
Mọi yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ ThS Nguyễn Văn Hương - Ban
KT&ĐBCL (Phòng A201), Tel: (028) 35124896 (Ext: 850) hoặc gửi Email tới
địa chỉ: ktdbcl.cs2@ftu.edu.vn.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Đơn vị (để phối hợp thực hiện);
- Ban TT-TV (để đăng website);
- Các lớp trưởng (để bàn giao thành viên lớp);
- Lưu: VT, KT&ĐBCL.
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