
THÔNG BÁO 

V/v khảo sát ý kiến của viên chức hành chính và giảng viên 

trong việc triển khai các hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác BĐCL 

năm học 2020-2021 

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác 

bảo đảm chất lượng năm học 2020-2021, Cơ sở II trân trọng đề nghị Quý viên 

chức hành chính và giảng viên quan tâm hỗ trợ trả lời khảo sát với các thông tin 

cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Toàn thể viên chức hành chính và giảng viên đang làm việc, 

tham gia giảng dạy tại CSII 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: Tùy theo đối tượng, trả lời khảo sát online theo các Link sau: 

- Link 1: Khảo sát viên chức hành chính (Mẫu 01.KSVC) 

- Link 2: Khảo sát giảng viên (Mẫu 02.KSGV) 

Bước 2: Sau khi hoàn tất trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát vui lòng 

Click chọn nút Gửi (Submit). 

Lưu ý: Viên chức hành chính và giảng viên có thể sử dụng Mã QR của các 

liên kết khảo sát theo Thông báo được dán tại: Bảng tin Ban TCHC (đối diện 

phòng A001), Bảng tin Ban QLĐT (trước phòng A006). 

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); 

- Lưu: VT, KT&ĐBCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

  

PGS, TS Trần Quốc Trung 

 

TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG  

CƠ SỞ II TẠI TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số: 1635/TB-CSII Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021 
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