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BÁO CÁO
Tình hình việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Hỗ trợ và Cung ứng nguồn nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
I. Khái quát chung 
Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và khảo sát sự đánh giá 

của nhà tuyển dụng đối với năng lực của sinh viên sau khi tốt nghiệp là nhiệm vụ thường 
xuyên, thể hiện trách nhiệm của nhà trường với cộng đồng. Trong những năm qua, 
Trường Đại học Quảng Nam đã triển khai công tác khảo sát việc làm sinh viên sau khi tốt 
nghiệp với nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình quản 
lý đào tạo, hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.

Thực hiện Công văn 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt 
nghiệp. Trường Đại học Quảng Nam kính báo cáo về tình hình việc làm sinh viên tốt 
nghiệp năm 2021 như sau:

II. Mục tiêu và nội dung khảo sát
Việc khảo sát tập trung vào các nội dung nhằm thu nhận được nhiều thông tin hữu ích, 

góp phần phân tích, đánh giá, chất lượng đào tạo Nhà trường qua phiếu khảo sát, cụ thể sau:
+ Thứ nhất: Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.
+ Thứ hai: Việc làm của sinh viên tốt nghiệp có phù hợp với chuyên ngành được 

đào tạo hay không.
+ Thứ ba: Kiến thức, kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp được đào tạo tại trường có 

đáp ứng được công việc của nhà tuyển dụng hay không. 
+ Thứ tư: Thời gian xin được việc của sinh viên sau khi ra trường, sinh viên tìm 

được việc qua những kênh nào và mức lương.      
+ Thứ năm: Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình xin việc và sự hài lòng đối với một số lĩnh vực học tập, sinh hoạt của nhà trường.
+ Thứ sáu: Nhận xét góp ý của sinh viên tốt nghiệp đối với Nhà trường và sinh viên 

đang học, chuẩn bị ra trường.
III. Phương pháp thu thập và xử lý 
Trước khi triển khai kế hoạch khảo sát, Tổ thư ký khảo sát đã tiến hành tổng hợp thông 

tin liên lạc của sinh viên năm cuối, bao gồm: Số điện thoại, Email, tài khoản mạng xã hội... 
Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch số 1359/KH-ĐHQN ban hành ngày ngày 13 tháng 10 năm 
2021 và tích cực triển khai khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021.

Để đảm bảo được độ tin cậy cao của thông tin khảo sát, nhà trường tiến hành khảo 
sát toàn bộ sinh viên tốt nghiệp.
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Dữ liệu được thu thập thông qua phiếu khảo sát bằng các hình thức: trực tiếp và 
Google Form. Tổ thư ký đã phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, gửi đường 
link phiếu khảo sát qua Email, mạng xã hội, sử dụng công cụ Google Drive... Dữ liệu sau 
khi thu thập được phân tích chủ yếu bằng phần mềm Microsoft Excel.

IV. Kết quả khảo sát
Kết quả khảo sát chi tiết trong phụ lục đính kèm bao gồm:

- Bảng tổng hợp tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 (Phụ lục theo Mẫu số 1)
- Danh sách và thông tin liên hệ của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 (Phụ lục theo Mẫu số 2)
- Danh sách sinh viên có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 (Phụ lục theo Mẫu số 3)

Sau đây là bảng tổng hợp vắn tắt được trích từ báo cáo khảo sát việc làm sinh viên 
tốt nghiệp năm 2021 ở trình độ đại học, cao đẳng sư phạm:

Bậc
 đào tạo

Số sinh 
viên tốt 
nghiệp

Số sinh 
viên  

phản hồi

Số sinh viên  
phản hồi có 

việc làm

Tỷ lệ sinh viên 
có việc làm/tổng 

số sinh viên 
phản hồi

Tỷ lệ sinh viên 
có việc làm/tổng 

số sinh viên 
tốt nghiệp

Đại học 416 361 282 78.12% 67.79%

Cao đẳng
sư phạm 12 10 5 50% 41.67%

Qua bảng số liệu cho thấy:
- Tỉ lệ có việc làm của sinh viên đại học 78.12%. Đây là con số khả quan cho việc giải 

quyết đầu ra của các trường đại học. Năm 2021 là năm khó khăn của rất nhiều doanh nghiệp 
trong và ngoài nước do dịch bệnh Covid-19. Nhiều doanh nghiệp giải thể, đóng cửa, giảm quy 
mô hoạt động vì vậy nhu cầu tuyển dụng lao động thấp, cơ hội tìm việc làm của SV mới ra 
trường càng khó khăn. Tuy nhiên với tỷ lệ tìm được việc làm là 78.12% cho thấy chất lượng 
đào tạo của Nhà trường cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

Tỉ lệ việc làm thực hiện tại thời điểm khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp khoảng 5 
tháng nên có khả năng sinh viên thay đổi việc để tìm công việc khác phù hợp hơn hoặc 
chưa có việc làm và đang đi tìm việc khác.

 Trong quá trình khảo sát, Tổ thư ký khảo sát đã làm việc tích cực, sử dụng nhiều 
phương pháp, tuy nhiên cũng gặp phải một số khó khăn như: địa chỉ Email và số điện 
thoại sinh viên cung cấp cho nhà trường không còn liên lạc được.

Trên đây là báo cáo tình hình việc làm sinh tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học 
Quảng Nam kính báo cáo Trung tâm Hỗ trợ và Cung ứng nguồn nhân lực - Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phản hồi của Quý cấp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Trung tâm Hỗ trợ và Cung ứng 
   nguồn nhân lực - Bộ GD và ĐT (để bc);
- Lưu: VT, P.ĐT&CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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