
 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRẢ LỜI 

 “ Khảo sát tình hình việc làm và đánh giá chương trình đào tạo  

của sinh viên tốt nghiệp năm 2018” 

 

I. Hướng dẫn SV trả lời khảo sát tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp: 

Bước 1: SV truy cập vào website http://ks.dhcnhn.vn/ 

Bước 2: Tại menu bên trái, chọn tab « Khảo sát việc làm sau 1 năm »   

- SV tìm kiếm thông tin khảo sát bằng cách nhập Họ tên và Ngày sinh = > nhấn 

nút tìm kiếm => Chọn đúng trường thông tin của mình và bấm nút « Khảo sát » 

để bắt đầu tiến hành khảo sát. 

 

*Lưu ý: Trong quá trình khảo sát, các đơn vị và cựu SV cần trợ giúp vui lòng liên 

hệ Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp (Ms. Thảo, sđt: 0972892250) để được hỗ trợ. 

II. Hướng dẫn các đơn vị kiểm soát SV trả lời khảo sát 

Bước 1: Cán bộ phụ trách truy cập vào website http://dhcnhn.vn/ 

Bước 2: Chọn menu « Khảo sát»  tại góc trên bên phải. 

Bước 3: Chọn tab « Khảo sát việc làm sau 1 năm»  bên trái. Cửa sổ thống kê tình hình 

khảo sát hiện ra, chọn khoa, trình độ, năm tốt nghiệp để ra kết quả tình hình trả lời. 

 

http://ks.dhcnhn.vn/
http://dhcnhn.vn/


Bước 4: Trường hợp đến hạn khảo sát mà chưa đạt được số SV cần phải trả lời khảo 

sát theo tỉ lệ % yêu cầu, đơn vị tiến hành gọi điện cho SV chưa trả lời khảo sát để lấy 

thông tin nhập vào hệ thống bằng cách : 

- Click vào giá trị số của Số SV chưa khảo sát việc làm tương ứng với từng khóa đào 

tạo, bấm nút « Khảo sát » ứng với từng SV để tiến hành nhập câu trả lời.  

 Mẫu phiếu khảo sát dành cho gọi điện đã được giản lược so với mẫu phiếu 

dành cho SV tự trả lời. 

 Tại bước xác thực thông tin cá nhân của SV, bắt buộc phải nhập số CMT/thẻ 

căn cước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


