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THÔNG BAO
(v vic khão sat kin các ben lien quan)
Nhm cái tin cong tác dào to và nâng cao chit luçmg giáo diic, Nhà tnx1ng
cn thu thp kin cüa các ben lien quan nhii:
- ' kin cüa nguii h9c Va ciru ngithi h9c v chucing trInh dào tao, v hot
dng và diu kin d tin hành cOng tác dào tto.
- ' kin cüa giâng viôn và can bô phiic vi v cong tác dào tto.
- ' kin cüa các nhà quân 1 giáo diic, các nba tuyn diing và c1rungithi h9c
v chixcng trInh dào tao.
Các don vj trong Nhà trueing nhi.r KhoaJB môn/Phông/Trung tam có th
tin hành thu thp kin các ben lien quan nêu trên d câi tin hoat dng cüa don
vj mInh.
Ban Giám Hiêu yêu cu:
1.Các don vj tin hành xây drng bO câu hOi hay tham vn vri Phông Khâo
thI - Dam báo cht hrçing giáo dic d hoàn chinh b câu hOi trithc khi tin
hành thu th.p kin cüa các ben lien quan.
2. Sau khi có kt qua thu thp, các don vj gOi Báo cáo thng hqp cho Ban
Giám Hiu bitt và g&i v PhOng Khâo thI Dam bão chit ltrcmg giáo diic
d theo dOi.
3.Kt qua khâo sat và các phiu thu thp kin phái duçic báo rn.t téi da, khi
có yeu cAu cüa Ban Giám Hiu thi lãnh dto các dun vj mài du?c cung cap
thông tin cii th.
4. Thy theo kt qua thu th.p cüa các don vj, Ban Giám Hiu së lam vic trrc
tip vâi lãnh do Khoa!Phông/Trung tam hay cá nhân can b, ging viên
ma các ben lien quan có nhiu ' kin phán hM.
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