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PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (CTĐT)  

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ rất mong Quý Ông/Bà 

cho biết sự hài lòng của mình về CTĐT mà Trường đã đào tạo cho người lao đọng tại cơ 

quan/doanh nghiệp của Quý Ông/Bà: 

Các mức độ hài lòng tương ứng:  – Rất không hài lòng;   – Không hài lòng;   
 – Hài lòng;  – Rất hài lòng;   

A. Thông tin chung: 

- Họ và tên: ............................................................................................................................  

- Tên cơ quan/doanh nghiệp:  .................................................................................................  

- Địa chỉ doanh nghiệp: ..........................................................................................................  

- Email liên hệ: ........................................................... - Số điện thoại:  ...................................   

- Ngành/CTĐT của người lao động:  ......................................................................................  

B. Nội dung lấy ý kiến: 

Stt Nội dung Mức độ hài lòng 
1.  Ông/Bà có đọc thông tin về CTĐT do Trường ĐHCT 

cung cấp trên website, tờ rơi… 
(Nếu “Có”, vui lòng trả lời tiếp từ câu số 2; Nếu 
“Không” vui lòng trả lời từ câu số 3) 

Có 
Không 


 

2.  Ông/bà hài lòng với lượng thông tin về CTĐT do Trường 
ĐHCT cung cấp. 

1 2 3 4 

3.  Ông/Bà hài lòng về CTĐT liên quan tới ngành nghề hoạt 
động của doanh nghiệp mình do Trường ĐHCT thực hiện. 

1 2 3 4 

4.  Ông/Bà hài lòng về năng lực chuyên môn của người lao 
động trong doanh nghiệp do Trường ĐHCT đào tạo. 

1 2 3 4 

5.  Ông/Bà hài lòng về năng lực ngoại ngữ của người lao 
động trong doanh nghiệp do Trường ĐHCT đào tạo. 

1 2 3 4 

6.  Ông/Bà hài lòng về năng lực tin học của người lao động 

trong doanh nghiệp do Trường ĐHCT đào tạo. 
1 2 3 4 

7.  Ông/Bà hài lòng về kỹ năng giao tiếp của người lao động 
trong doanh nghiệp do Trường ĐHCT đào tạo. 

1 2 3 4 

8.  Ông/Bà hài lòng về kỹ năng giải quyết vấn đề của người 

lao động trong doanh nghiệp do Trường ĐHCT đào tạo. 
1 2 3 4 

9.  Ông/Bà hài lòng về tinh thần kỷ luật và cầu thị trong công 
việc của các lao động trong doanh nghiệp do Trường 
ĐHCT đào tạo. 

1 2 3 4 

10.  Nhìn chung, Ông/Bà hài lòng về chất lượng đào tạo của 
Trường ĐHCT. 
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11.  Ông/Bà hài lòng với hoạt động kết nối và duy trì liên lạc 
với doanh nghiệp của Trường ĐHCT. 

Có 
Không  


 

12.  Ông/Bà có sẵn lòng tham gia hoạt động quảng bá hình 
ảnh của Trường ĐHCT khi được đề nghị? 

Có  
Không  


 

13.  Ông/Bà có sẵn lòng tham gia các hoạt động tư vấn tuyển 
sinh và việc làm do Trường ĐHCT tổ chức? 

Có  
Không  


 

14.  Trường ĐHCT tham khảo ý kiến Ông/Bà trong việc xây 
dựng và cải tiến CTĐT? 

Có  
Không  


 

15.  Trường ĐHCT có thông tin cho Ông/bà là sẽ sử dụng góp 
ý của Ông/Bà trong việc xây dựng và cải tiến CTĐT? 

Có  
Không  


 

16.  Ông/Bà có sẵn lòng tham gia hoạt động xây dựng và cải 
tiến CTĐT của Trường ĐHCT nếu được mời? 

Có  
Không  


 

Nhà trường rất cảm ơn Quý Ông/Bà đã dành thời gian tham gia đóng góp ý kiến! 


