
 

THÔNG BÁO 

V/v khảo sát tình hình triển khai công tác của giảng viên theo lớp học phần 

đợt 1 học kỳ I năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ Hƣớng dẫn số 171/HD-CSII ngày 14/01/2021 về thực hiện công tác 

bảo đảm chất lƣợng tại Cơ sở TP.HCM; 

Căn cứ Tờ trình số 323/TTr-KT&ĐBCL ngày 13/09/2021 về bổ sung câu 

hỏi khảo sát tình hình triển khai công tác của giảng viên theo lớp học phần về 

giảng dạy trực tuyến tại CSII. 

Cơ sở II thông báo khảo sát về tình hình triển khai công tác của giảng viên 

theo lớp học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022, cụ thể nhƣ sau: 

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên Chƣơng trình Đại trà, CLC, ĐTQT các 

Khóa kết thúc học phần trƣớc ngày 01/11/2021. 

2. Cách thức thực hiện: 

Bước 1: Ban cán sự lớp gửi lịch họp lớp về Ban KT&ĐBCL 

(nguyenvanhuong.cs2@ftu.edu.vn) trƣớc ngày tổ chức họp lớp và thực hiện họp 

lớp lấy ý kiến về tình hình triển khai công tác của giảng viên giảng dạy trên lớp. 

Bước 2: Đại diện Ban cán sự lớp căn cứ vào kết quả họp lớp tiến hành trả 

lời phiếu khảo sát dành cho Ban cán sự lớp theo đƣờng Link: 

Khảo sát về tình hình giảng dạy của giảng viên các lớp học phần đợt 1 học 

kỳ I năm học 2021-2022. 

Bước 3: Sau khi hoàn thành, click vào nút Gửi (Submit) để gửi kết quả 

khảo sát. Tiếp tục chọn Gửi phản hồi khác cho đến khi hoàn thành nhận xét đối 

với tất cả giảng viên giảng dạy các học phần mà lớp đã học và kết thúc trƣớc 

ngày 01/11/2021. 

3. Thời gian hoàn thành khảo sát: Ngày 05/11/2021. 

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. 

TRƢỜNG ĐH NGOẠI THƢƠNG 

CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số: 3217/TB-CSII Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2021 

mailto:nguyenvanhuong.cs2@ftu.edu.vn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSv0N2Rj_wG9x6cRh-JAyNMSwtnMDwUGZZUg4N8dpoOFpyKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSv0N2Rj_wG9x6cRh-JAyNMSwtnMDwUGZZUg4N8dpoOFpyKQ/viewform?usp=sf_link


 

Mọi yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ ThS Nguyễn Văn Hƣơng - Ban 

KT&ĐBCL (Phòng A201), Tel: (028) 35124896 (Ext: 850) hoặc gửi Email tới 

địa chỉ: ktdbcl.cs2@ftu.edu.vn. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- PGĐ phụ trách (để báo cáo); 

- Các Ban, Bộ môn (để biết); 

- GVCN (để đôn đốc, nhắc nhở SV); 

- Các lớp trƣởng (để thực hiện); 

- Sinh viên các Khóa (để thực hiện); 

- Ban TT-TV (đƣa lên trang Web); 

- Lƣu: VT, KT&ĐBCL.  

 
 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN KT&ĐBCL 

 

(Đã duyệt) 

  ThS Trần Hải Phú 
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