
 

         BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

               TP. HỒ CHÍ MINH 

  

           Số: 891 /BC-ĐHGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

  

BÁO CÁO  

VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 

 

 
Kính gửi:    Vụ Giáo dục Đại học;  

                   Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực,  

                   Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Tên đơn vị: Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM 

Địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Tên người lập báo cáo: Nguyễn Minh Đức - Phó Trưởng phòng Công tác 

Chính trị và Quản lý sinh viên 

Email: nguyenminhduc@hcmutrans.edu.vn 

Điện thoại: 0979725241 

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xin 

báo cáo một số nội dung như sau:  

1. Đối tượng sinh viên tham gia khảo sát:  

- Sinh viên đã tốt nghiệp trong khoảng 01 năm từ tháng 04/2017 đến tháng 

04/2018 (gồm 1557 sinh viên).  

- Sinh viên đã tốt nghiệp trước đó nhưng mới thực hiện khảo sát (gồm 03 

sinh viên).  

2. Số lượng cụ thể sinh viên các ngành tham gia khảo sát và tỷ lệ phản 

hồi:  

Stt 
Mã 

ngành  
Tên ngành 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

Số SV 

phản 

hồi 

Tỷ lệ 

SV phản 

hồi 

1 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  9 9 100% 
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Stt 
Mã 

ngành  
Tên ngành 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

Số SV 

phản 

hồi 

Tỷ lệ 

SV phản 

hồi 

2 7480201 Công nghệ thông tin 29 26 90% 

3 7520103 Kỹ thuật cơ khí 169 155 92% 

4 7520122 Kỹ thuật tàu thủy 23 22 96% 

5 7520201 Kĩ thuật điện 43 39 91% 

6 7520207 Kĩ thuật điện tử, viễn thông 23 21 91% 

7 7520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 49 45 92% 

8 7580201 Kỹ thuật xây dựng 425 396 93% 

9 7580205 

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao 

thông 326 305 94% 

10 7580301 Kinh tế xây dựng 149 142 95% 

11 7840101 Khai thác vận tải 67 63 94% 

12 7840104 Kinh tế vận tải 93 90 97% 

15 7840106 Khoa học hàng hải 155 136 88% 

    Tổng cộng:  1560 1449 93% 

Trong đó bao gồm:  

- 23 sinh viên tốt nghiệp chương trình Chất lượng cao ngành Kỹ thuật xây 

dựng Công trình giao thông.  

- 161 sinh viên tốt nghiệp chương trình Liên thông đại học chính quy.  

Kết quả cụ thể theo các phụ lục đính kèm báo cáo. 

3. Kế hoạch khảo sát và phương án khảo sát của Trường: 

Nhà trường đã giao cho phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (gọi 

tắt là P.CTSV) thường trực, chịu trách nhiệm triển khai công tác khảo sát tình hình 

việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên 

sau tốt nghiệp.  

Việc khảo sát tình hình việc làm được diễn ra thường xuyên khi có dữ liệu 

tốt nghiệp từ các Khoa/ Viện quản lý sinh viên tổng hợp gửi về P.CTSV.  

P.CTSV tổng hợp dữ liệu, phân công cộng tác viên khảo sát theo danh sách.  

Việc khảo sát được thực hiện thông qua các hình thức:  

- Điện thoại trực tiếp cho sinh viên lấy thông tin cần khảo sát qua điện 

thoại;  

- Gửi thư điện tử cho sinh viên lấy thông tin cần khảo sát;  
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- Gửi đường dẫn và hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát trên trang 

thông tin điện tử của Nhà trường (đường dẫn http://gts.edu.vn/khao-sat-

cuu-sinh-vien/);  

- Liên lạc với phụ huynh sinh viên trong trường hợp sinh viên thuộc 

diện khảo sát nhưng không liên lạc được qua điện thoại, thư điện tử.  

Thông tin khảo sát sinh viên tốt nghiệp được Nhà trường xây dựng một cách 

ngắn gọn trên phiếu nhưng đầy đủ các nội dung cần thiết cho việc điều tra việc làm 

của sinh viên. 

Kết thúc đợt khảo sát theo yêu cầu, P.CTSV phối hợp với cộng tác viên tổng 

hợp, xử lý dữ liệu và xây dựng báo cáo cho Nhà trường.  

4. Những khó khăn trong quá trình khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp: 

- Một số lượng không nhỏ sinh viên sau khi tốt nghiệp thay đổi điện thoại 

liên lạc, địa chỉ email nên Nhà trường không thực hiện khảo sát được.  

- Những sinh viên thuộc nhóm ngành Khoa học Hàng hải (thuộc chuyên 

ngành Điều khiển tàu biển, Vận hành Khai thác máy tàu thủy) sau khi ra Trường đi 

làm tại nước ngoài nên việc liên lạc rất khó khăn.  

- Nhiều trường hợp khảo sát đối với sinh viên không thực hiện được, Nhà 

trường phải thực hiện khảo sát qua phụ huynh (thông tin được cung cấp trong hồ 

sơ quản lý sinh viên). Tuy nhiên nhiều phụ huynh không nắm được tình hình việc 

làm của sinh viên.  

 - Một số ít trường hợp sinh viên bày tỏ thái độ không hợp tác, không hài 

lòng với việc Nhà trường sử dụng thông tin liên lạc cá nhân đã khai báo để khảo 

sát việc làm hoặc liên hệ sau tốt nghiệp.  

5. Các kiến nghị, đề xuất:  

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị một 

số vấn đề để Vụ Giáo dục Đại học xem xét như sau:  

- Trong văn bản chính thức của Nhà trường lập theo mẫu của nội dung Công 

văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có bao 

gồm một số thông tin cá nhân của cựu sinh viên như: số căn cước công dân/ số 

http://gts.edu.vn/khao-sat-cuu-sinh-vien/
http://gts.edu.vn/khao-sat-cuu-sinh-vien/
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CMND, điện thoại, địa chỉ email cá nhân. Đây là những dữ liệu cá nhân nhạy cảm 

của sinh viên, do vậy trong file mềm gửi báo cáo, Nhà trường xin phép không gửi 

kèm số căn cước công dân/ số CMND của người được khảo sát.  

- Trong Mẫu số 1 nội dung Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 

31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cột số 19 không phù hợp vì lý do đây là 

bảng thống kê, dữ liệu chi tiết đã được liệt kê ở Mẫu số 3, Vụ Giáo dục Đại học 

nên xem xét thay đổi Mẫu số 1.  

Trân trọng./.  

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

  

 PGS. TS. Đồng Văn Hướng 

 

  

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Lưu: P.CTSV, VT. 

 


