
 
 

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 người học cuối khóa 

 

        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 (LYKPH) các bên liên quan, 

Nhà trường thông báo lấy ý kiến phản hổi của người học cuối khóa như sau: 

- Hoạt động LYKPH : LYKPH người học cuối khóa  

- Đối tượng cụ thể: Sinh viên khóa ĐH8, học viên khóa CH6A,B 

- Yêu cầu tỷ lệ tham gia khảo sát: ≥ 80% 

- Đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo kết quả LYKPH : Phòng Đào tạo 

- Các khoa, bộ môn có trách nhiệm thông báo, đôn đốc học viên, sinh viên 

của mình tham gia thực hiện khảo sát. 

TT Nội dung LYKPH 
Đối tượng 

thực hiện 
Link khảo sát 

1 

LYKPH của 

sinh viên cuối 

khóa về chương 

trình đào tạo, đội ngũ 

giảng viên, cơ 

sở vật chất, … 

Sinh viên 

khóa ĐH8 

https://forms.gle/82nDFq6JagsHb3weA 

 

2 

LYKPH của 

học viên cuối khóa về 

chương trình đào tạo, 

đội ngũ giảng viên, cơ 

sở 

vật chất, … 

Học viên 

khóa 

CH6A,B 

https://forms.gle/2ve7J14Qofx1oyMfA 

        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 30/6/2022 đến hết 17h00 ngày 

07/6/2022; các đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo hoàn thiện báo cáo kết quả lấy ý 

kiến trước ngày 22/7/2022. 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 

 

https://forms.gle/82nDFq6JagsHb3weA
https://forms.gle/2ve7J14Qofx1oyMfA
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