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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

Số: 09/ĐHXDMT 
V/v báo cáo tình hình việc làm 

của sinh viên tốt nghiệp 

                                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2019 

Kính gửi:  Trung tâm Hỗ trợ Đào và Cung ứng nhân lực 

     Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

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

Đào tạo về việc khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;  

 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây xin báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp như sau: 

I. Thông tin khảo sát: 

- Thời gian sinh viên tốt nghiệp: 30/08/2017 

- Thời gian khảo sát: 31/08/2018 

- Cách thức khảo sát: Gửi thư và gọi điện thoại 

- Tổng số sinh viên tốt nghiệp theo danh sách: 261sinh viên. 

 - Tổng số thư gửi đi: 261 thư 

 - Tổng số thư thu về: 51 thư    

 - Số sinh viên liên lạc được qua điện thoại: 210 SV  

- Tổng số sinh viên liên lạc được: 261 sinh viên. 

II. Kết quả khảo sát : 

1. Ngành Kiến trúc: 

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 46 sinh viên. 

- Tổng số sinh viên liên lạc được: 46 sinh viên. 

 - Tổng số sinh viên có việc làm: 41 sinh viên; 

 - Tổng số sinh viên đang học Cao học: 02 sinh viên; 

 - Tổng số sinh viên chưa có việc làm: 03 sinh viên. 

2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng: 

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 215 

- Tổng số sinh viên liên lạc được: 215 

 - Tổng số sinh viên có việc làm: 190 sinh viên; 

 - Tổng số sinh viên đang học Cao học: 15 sinh viên; 

 - Tổng số sinh viên chưa có việc làm: 10 sinh viên. 
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 3. Tổng hợp việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường: 

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 261 sinh viên, gồm 02 ngành trình độ Đại 

học: Kỹ thuật Công trình Xây dựng và Kiến trúc. 

- Tổng số sinh viên liên lạc được: 261. 

 - Tổng số sinh viên có việc làm: 231 sinh viên; 

 - Tổng số sinh viên đang học Cao học: 17 sinh viên; 

 - Tổng số sinh viên chưa có việc làm: 13 sinh viên. 

 - Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp: 95% 

 III. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình khảo sát. 

1. Thuận lợi: 

  Có sự chỉ đạo sâu xác và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám hiệu cùng 

với sự nhiệt tình phối hợp của các đơn vị phòng, khoa liên quan và các dữ liệu thông 

tin của sinh viên được lưu trên cổng thông tin về đào tạo từ đó việc khảo sát được tiến 

hành thuận lợi. 

2. Khó khăn: 

 Sinh viên khi ra trường thường đi làm xa nhà nên việc liên lạc bằng thư rất 

ít được phản hồi. Về việc gọi điện thoại thì sinh viên thường xuyên đổi số điện thoại 

nên cũng gặp nhiều khó khăn.  

Nơi nhận:                        HIỆU TRƯỞNG 

- Như kính gửi;                                                            

- Đăng website; 

- Lưu: QLĐT, VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Xuân 

 

 

 

         


