
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-TĐHHN 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động NCKH&HTQT 

hoạt động hỗ trợ người học và hệ thống công nghệ thông tin, thư viên 

 

Triển khai Kế hoạch số 5272/KH-TĐHHN, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Nhà trường về việc lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan, Nhà trường 

thông báo lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động NCKH&HTQT, 

hoạt động hỗ trợ người học và hệ thống công nghệ thông tin, thư viên như sau: 

1. GIẢNG VIÊN 

- Hoạt động lấy ý kiến: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế năm 2021 

- Đường link khảo sát: https://forms.gle/YNK7bZYN5zs1syEW9 

- Tỷ lệ tham gia khảo sát: ≥ 80% 

- Đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến: Phòng Khoa học công 

nghệ và Hợp tác quốc tế. 

- Đơn vị thực hiện thông báo, đôn đốc giảng viên tham gia khảo sát: Các đơn 

vị trực thuộc trường. 

2. NGƯỜI HỌC  

a. Hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 

- Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả học viên CH6A, CH6B, CH7A; Sinh viên các 

khóa ĐH8, ĐH9, ĐH10. 

- Đường link khảo sát: https://forms.gle/BV9Y8PCmNLbdYcGb9 

- Tỷ lệ tham gia khảo sát: ≥ 80% 

- Đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến: Phòng Khoa học công 

nghệ và Hợp tác quốc tế. 

- Đơn vị thực hiện thông báo, đôn đốc người học tham gia khảo sát: Các 

khoa/bộ môn quản lý học viên, sinh viên; chủ nhiệm lớp. 

b. Hoạt động hỗ trợ người học học kỳ I năm học 2021 - 2022 

- Đối tượng lấy ý kiến: Người học được hưởng các chế độ, chính sách như 

miễn giảm học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, giải quyết các thủ tục hành chính,…  

- Đường link khảo sát: https://forms.gle/RZ3tu6qQRVzzYDUE6 

https://forms.gle/YNK7bZYN5zs1syEW9
https://forms.gle/BV9Y8PCmNLbdYcGb9
https://forms.gle/RZ3tu6qQRVzzYDUE6
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- Tỷ lệ tham gia khảo sát: ≥ 80% 

- Đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến: Phòng Công tác sinh 

viên. 

- Đơn vị thực hiện thông báo, đôn đốc người học tham gia khảo sát: Các 

khoa/bộ môn quản lý học viên, sinh viên; chủ nhiệm lớp. 

c. Hệ thống công nghệ thông tin, thư viên  

- Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả học viên, sinh viên sử dụng phòng thực hành 

máy tính, thư viên năm 2021. 

- Đường link khảo sát:  https://forms.gle/CbqhFTMtorsLFUbS8 

- Tỷ lệ tham gia khảo sát: ≥ 80% 

- Đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến: Trung tâm Thư viện và 

Công nghệ thông tin. 

- Đơn vị thực hiện thông báo, đôn đốc người học tham gia khảo sát: Các 

khoa/bộ môn quản lý học viên, sinh viên; chủ nhiệm lớp. 

3. ĐỐI TÁC:  

- Đối tượng lấy ý kiến: Đối tác tham gia hoạt động NCKH và HTQT 

- Đường link khảo sát: https://forms.gle/xixCCWwsh8Sh2cLS6 

- Tỷ lệ tham gia khảo sát: ≥ 80% 

- Đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến: Phòng Khoa học công 

nghệ và Hợp tác quốc tế. 

- Đơn vị thực hiện đôn đốc giảng viên tham gia khảo sát: Các đơn vị trực 

thuộc trường. 

Căn cứ thông báo, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thông báo, đôn đốc các 

bên liên quan thực hiện khảo sát từ ngày 15/4/2022 đến hết 17h00 ngày 

30/4/2022; các đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo hoàn thiện báo cáo kết quả lấy ý 

kiến trước ngày 15/5/2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ 

với đơn vị chủ trì để được hướng dẫn thực hiện./. 

  
 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐT (để b/c);  

- Ban giám hiệu (để biết); 

- Các đơn vị trực thuộc Trường (thực hiện);  

- Website trường; 

- Lưu VT, KTĐBCL.PPC. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 
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