
BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP 

(Dành cho đơn vị phối hợp tổ chức thực tập) 
 

 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mong nhận được ý kiến đánh giá về quá trình 

thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp. Ý kiến của Quý doanh nghiệp sẽ giúp Nhà trường cải 

tiến chương trình và chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. Chúng 

tôi đảm bảo các thông tin này được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích khảo sát của Nhà 

trường. Xin chân thành cám ơn! 

 

Phần I. Thông tin về Đơn vị/cá nhân cung cấp thông tin 

1. Tên doanh nghiệp: ................................................................................................................ 

2. Ngành (nghề), lĩnh vực hoạt động: .......................................................................................  

3. Tên người cung cấp thông tin: .............................................. Chức vụ: ............................... 

4. Điện thoại: .......................................................  Email: ........................................................  

Phần II. Thông tin về thực tập 

1. Mức độ thường xuyên nhận sinh viên thực tập của doanh nghiệp 

 □ Thường xuyên (3 đợt/ năm)                                □ Hiếm khi 

 □ Thỉnh thoảng (1 - 2 đợt/ năm)                             □ Không bao giờ 

2. Thời điểm nhận Sinh viên thực tập trong năm của doanh nghiệp 

 □ Tháng 1 – 3                                                         □ Tháng 7 - 9 

 □ Tháng 4 – 6                                                         □ Tháng 10 - 12 

 □ Khác 

3. Nhu cầu tiếp nhận sinh viên thực tập  

 - Thuộc ngành (Có thể nhiều ngành):……………………………………………….. 

 - Số lượng: 

 - Trình độ tối thiểu:   □ Đại học                       □ Cao đẳng                   

4. Tác dụng của việc thực tập tại doanh nghiệp là 

 □ Có điều kiện tiếp xúc với môi trường thực tế 

 □ Được củng cố và vận dụng kiến thức đã học ở trường 

 □ Có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp 

 □ Rèn luyện được các kỹ năng và nghiệp vụ 

 □ Giúp định hướng nghề nghiệp tương lai 

 □ Khác 

5. Đánh giá của doanh nghiệp đối với sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội 

(Xin đánh theo thứ tự từ 1 đến 7. Trong đó, 1: Kém; 2: Yếu; 3: Trung bình; 4: Trung bình khá; 

5: Khá; 6: Giỏi; 7: Xuất sắc) 

 

Mẫu 4 



STT Tiêu chí đánh giá 
Mức độ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Kỹ năng giao tiếp        

2.  Trình độ ngoại ngữ        

3.  Trình độ tin học        

4.  Trình độ chuyên môn        

5.  Khả năng ứng dụng kiến thức vào 

công việc thực tế 

       

6.  Khả năng làm việc trong môi 

trường chuyên nghiệp 

       

7.  Khả năng hội nhập        

8.  Kỹ năng làm việc nhóm        

6. Thời gian thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp 

 □ Quá ngắn    □ Quá dài     □ Hợp lý 

7. Sự phối hợp giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong vấn đề quản lý sinh viên thực 

tập 

 □ Chưa tốt       □ Tốt 

 □ Bình thường      □ Rất tốt 

 8. Góp ý của doanh nghiệp để việc quản lý sinh viên thực tập được tốt hơn 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Phần III. Thông tin về tuyển dụng/đào tạo bồi dưỡng 

1. Trong thời gian tới doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân viên không 

 □ Có      □ Không 

2. Doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên thông qua các kênh 

 □ Báo, đài, Tivi    □ Các đơn vị đào tạo 

 □ Website của Công ty   □ Dự lễ trao bằng tốt nghiệp của các Trường 

 □ Hội chợ việc làm    □ Các trung tâm giới thiệu việc làm  

 □ Khác 

3. Hình thức tuyển dụng 

 □ Phỏng vấn trực tiếp   □ Người quen giới thiệu 

 □ Thử thách qua thời gian thực tập  □ Khác 

4. Doanh nghiệp thường tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo nào 

 ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Thời điểm tuyển dụng mới của doanh nghiệp tập trung 

 □ Tháng 1 – 3     □ Tháng 7 - 9 

 □ Tháng 4 – 6     □ Tháng 10 – 12 

 

 



6. Khi quyết định tuyển chọn một nhân viên, doanh nghiệp dựa trên những tiêu chuẩn 

nào 

(Xin đánh theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Trong đó, 1: ít ưu tiên; 4: ưu tiên nhất) 

STT Tiêu chí đánh giá 
Mức độ 

1 2 3 4 

1.  Kỹ năng của ứng viên phù hợp     

2.  Kết quả học tập (bằng + bảng điểm)     

3.  Kết quả phỏng vấn     

4.  Bằng cấp (Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học)     

5.  Kinh nghiệm làm việc     

6.  Các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ     

7.  Tiêu chuẩn khác     

7. Trong thời gian tới doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân viên không 

 □ Có      □ Không 

8. Lĩnh vực doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp. 

        …......., ngày ..... tháng ..... năm ..... 

 Người đại điện  

  (Ký tên) 
 


