VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

Số: 03 /HD-BTC

HƯỚNG DẪN
Tổ chức triển khai Phiếu khảo sát ý kiến học viên, sinh viên
năm học 2017 – 2018
Kính gửi: -

Ban Lãnh đạo các khoa chuyên ngành
Ban Lãnh đạo khoa Đào tạo Sau Đại học
Ban Lãnh đạo khoa Đào tạo Từ xa
Ban Lãnh đạo Trung tâm đào tạo Elearning

Thực hiện kế hoạch số 110/KH-ĐHM ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Viện Đại học
Mở Hà Nội về việc tổ chức chương trình Đối thoại giữa lãnh đạo Viện với học viên, sinh
viên năm học 2017-2018; căn cứ kết luận cuộc họp BTC Chương trình Đối thoại giữa lãnh
đạo Viện với HVSV năm học 2017-2018 ngày 13/03/2018, Thường trực BTC hướng dẫn
quy trình triển khai Phiếu khảo sát ý kiến học viên, sinh viên với những nội dung sau:
1. Các đơn vị đào tạo chính quy:
 Sắp xếp lịch tổ chức khảo sát bắt đầu từ ngày 05/04/2018;
 Đăng tải đường dẫn khảo sát sinh viên Đại học chính quy:
http://survey.hou.edu.vn/khao-sat/khao-sat-y-kien-hoc-vien-sinh-vien.html
lên
website của đơn vị mình; Hướng dẫn cách thức, thời gian và nội dung khảo sát
cho sinh viên;
 Các đơn vị có thể kết hợp lấy ý kiến của người học kết hợp với hoạt động đánh
giá bài thu hoạch “Tuần Sinh hoạt công dân-sinh viên” dành cho sinh viên giữa
khóa năm học 2017-2018;
 Cử 01 cán bộ tham gia công tác quản lý.
2. Các đơn vị đào tạo phi chính quy
 Sắp xếp lịch tổ chức khảo sát bắt đầu từ ngày 05/04/2018;
 Đăng tải đường dẫn khảo sát học viên, sinh viên của khoa Đào tạo sau Đại học:
http://survey.hou.edu.vn/khao-sat/khao-sat-hoc-vien-sinh-vien-dao-tao-sau-daihoc.html lên website của đơn vị mình; Hướng dẫn cách thức, thời gian và nội
dung khảo sát cho học viên, sinh viên;
 Đăng tải đường dẫn khảo sát học viên, sinh viên của khoa Đào tạo Từ xa:
http://survey.hou.edu.vn/khao-sat/khao-sat-y-kien-hoc-vien-sinh-vien-tu-xatruyen-thong.html lên website của đơn vị mình; Hướng dẫn cách thức, thời gian
và nội dung khảo sát cho học viên, sinh viên;
 Đăng tải đường dẫn khảo sát học viên, sinh viên của Trung tâm Đào tạo
Elearning: http://survey.hou.edu.vn/khao-sat/khao-sat-y-kien-hoc-vien-sinh-vienelearning.html lên website của đơn vị mình; Hướng dẫn cách thức, thời gian và
nội dung khảo sát cho học viên, sinh viên;
 Cử 01 cán bộ/đơn vị tham gia công tác quản lý.
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3. Đối với Học viên, sinh viên:
 Học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện khảo sát để BTC thu thập kết quả phục
vụ công tác đối thoại năm 2018 và công tác Đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn quy trình thực hiện khảo sát lấy ý kiến học
viên, sinh viên. Ban tổ chức đề nghị học viên, sinh viên và các đơn vị phối hợp triển khai
theo nội dung hướng dẫn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Thường trực Ban tổ chức – Phòng Công tác CT&SV.
- Số điện thoại: 02438682605; 02436231693.
- Email: ctsv@hou.edu.vn
- Cán bộ phụ trách: Đồng chí Vũ Lê Dung.

Nơi nhận:

T/M BAN TỔ CHỨC
UV THƯỜNG TRỰC

- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (để t/h);
- Lưu VT, P.CT CT&SV.

(Đã ký)
Trưởng phòng CTCTSV
Lương Tuấn Long
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