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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích khảo sát 

- Thu thập đầy đủ thông tin tình hình việc làm của sinh viên bậc Đại học và Cao 

đẳng chính quy tốt nghiệp năm 2018 để báo cáo Bộ GD&ĐT theo công văn số 

3943/BGDĐT – GDĐH ngày 31/08/2018 về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình 

hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (sau đây gọi tắt là Công văn số 3943), Công văn số 

2165/BGDĐT-HTĐTCƯNL ngày 20/5/2019 về việc hướng dẫn nhập số liệu khảo sát, 

công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (sau đây gọi  

tắt là Công văn số 2165). 

- Nắm bắt thông tin sinh viên liên quan đến mức độ phù hợp của công việc với 

chuyên ngành đào tạo, qua đó Nhà trường nghiên cứu, rà soát, có những điều chỉnh cải 

tiến để phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.  

2. Yêu cầu khảo sát 

 - Mẫu phiếu khảo sát phải có đủ thông tin đáp ứng được mục đích của đợt khảo 

sát. 

 - Việc tổ chức khảo sát, tổng hợp số liệu phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy và kịp 

thời. 

II. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ 

1. Thời gian khảo sát 

 Khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp 12 tháng được tiến hành từ ngày 30/08/2019 đến 

ngày 22/11/2019. 

2. Phương pháp khảo sát 

2.1. Đối tượng và hình thức khảo sát 

2.1.1. Đối tượng khảo sát 

 - Đối tượng nghiên cứu: Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 12 

tháng. 

           - Đối tượng khảo sát: tất cả sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy tốt 

nghiệp năm 2018. 

2.1.2. Hình thức khảo sát: Liên lạc qua điện thoại, phiếu hỏi và phỏng vấn trực tiếp. 

2.2. Nội dung khảo sát 

Nội dung khảo sát bám sát theo Công văn số 3943. Thu thập các thông tin về tình 

hình việc làm (có việc làm/chưa có việc làm/tiếp tục học/tự tạo việc làm); khu vực làm 

việc của sinh viên (Nhà nước/ Tư nhân/ Tự tạo việc làm/ Có yếu tố nước ngoài); nơi làm 

việc; thời điểm có việc làm (trong vòng không quá 6 tháng sau khi tốt nghiệp/trên 6 tháng 
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sau khi tốt nghiệp). 

Các câu hỏi cụ thể trong phiếu hỏi/ khi phỏng vấn/ điện thoại như sau: 

Anh/Chị đã có việc làm chưa? 

 - Nếu Anh/chị đã đi làm: 

1. Anh/Chị đã có việc làm đúng ngành hoặc liên quan với ngành đào tạo không? 

2. Bao lâu sau khi tốt nghiệp thì Anh/Chị có việc làm? 

3. Anh/Chị làm việc tại cơ quan/ doanh nghiệp nào? 

4. Mức thu nhập bình quân theo tháng của Anh/Chị là khoảng bao nhiêu? 

5. Địa chỉ nơi Anh/Chị đang công tác? 

6. Khu vực làm việc của Anh/Chị? 

7. Số chứng minh thư của Anh/Chị? 

- Nếu Anh/chị chưa đi làm: 

8. Lý do Anh/Chị chưa đi làm? 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được cập nhật, tổng hợp và xử lý bằng phần mềm Excel phiên bản 2016 

2.4. Quy trình khảo sát 

         Thực hiện theo quy trình khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp của Phân hiệu 

ĐHĐN tại Kon Tum, ban hành ngày 01/12/2016. 

III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

3.1 Số sinh viên tốt nghiệp chia theo đối tượng khảo sát và số sinh viên phản hồi  

Năm 2018, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có 398 sinh viên tốt nghiệp bao gồm 

các đối tượng sau:  

+ Đại học chính quy: 382 sinh viên; 

+ Cao đẳng chính quy: 16 sinh viên. 

Trong tổng số 398 sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (sau 01 năm tốt nghiệp) được 

khảo sát có 336 sinh viên có phản hồi (đạt tỷ lệ 84,42%).  

Bảng 1. Tỉ lệ cựu sinh viên tham gia khảo sát về tình hình việc làm  

STT Ngành 
Số SV tốt 

nghiệp 
Số SV phản 

hồi 
Tỉ lệ SV phản hồi/Số 

SV tốt nghiệp 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1 Kế toán 58 49 84.48% 

2 Kiểm toán 36 18 50.00% 

3 Quản trị kinh doanh 30 22 73.33% 

4 Kinh doanh thương mại 9 5 55.56% 
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5 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành 

16 16 100.00% 

6 Luật kinh tế 96 88 91.67% 

7 Giáo dục tiểu học 57 48 84.21% 

8 
Kỹ thuật công trình xây dựng 
giao thông 

40 40 100.00% 

9 Xây dựng Cầu-Đường 1 1 100.00% 

10 Kinh tế xây dựng 39 37 94.87% 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

1 
Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng 

2 1 50.00% 

2 Kế toán 9 9 100.00% 

3 Công nghệ sinh học 4 1 25.00% 

4 Kinh doanh thương mại 1 1 100.00% 

Tổng 398 336 84.42% 

3.2. Tình hình việc làm 

 Tình hình việc làm của sinh viên bao gồm các tình trạng: Có việc làm (đúng ngành 

đào tạo/ Liên quan đến ngành đào tạo/ Không liên quan đến ngành đào tạo); Tiếp tục học; 

Chưa có việc làm.  

Trong số 336 sinh viên phản hồi có 305 sinh viên có việc làm, 2 sinh viên tiếp tục 

học và 29 sinh viên chưa có việc làm. Nguyên nhân sinh viên chưa có việc làm là do 

chưa tìm được việc phù hợp với chuyên ngành, đợi thi công chức xã phường hoặc kết 

hôn sinh con nên ở nhà chưa đi xin việc. 

Theo Công văn 3943: SV có việc làm = Số SV tốt nghiệp có việc làm + Số SV 

tiếp tục học. Như vậy: tỷ lệ sinh viên có việc làm/ tổng số sinh viên phản hồi là 91,37%. 

Biểu đồ thể hiện tỷ lệ sinh viên có việc làm: 

 

307

29

Có việc làm

Chưa có việc làm
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Bảng 2. Tình hình việc làm của sinh viên theo ngành đào tạo 

STT Tên ngành đào tạo 

Tình hình việc làm 

Tỷ lệ SV 
có việc 

làm/tổng 
số sinh 

viên 
phản hồi 

Tỷ lệ SV 
có việc 

làm/tổng 
số sinh 
viên tốt 
nghiệp 

Có việc làm 

Tiếp 
tục 
học 

Chưa 
có việc 

làm 

Đúng 
ngành 

đào 
tạo 

Liên 
quan 
đến 

ngành 
đào 
tạo 

Không 
liên 

quan 
đến 

ngành 
đào 
tạo 

Trình độ đào tạo: Đại học               

1 Kế toán 16 20 10 0 3 93.88% 79.31% 

2 Kiểm toán 8 4 4 1 1 94.44% 47.22% 

3 Quản trị kinh doanh 6 5 6 0 5 77.27% 56.67% 

4 
Kinh doanh thương 
mại 

2 2 0 0 1 80.00% 44.44% 

5 
Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành 

3 5 8 0 0 100.00% 100.00% 

6 Luật kinh tế 22 19 33 1 13 85.23% 78.13% 

7 Giáo dục tiểu học 36 2 5 0 5 89.58% 75.44% 

8 
Kỹ thuật công trình 
xây dựng giao thông 

15 13 11 0 1 97.50% 97.50% 

9 
Xây dựng Cầu-
Đường 

1 0 0 0 0 100.00% 100.00% 

10 Kinh tế xây dựng 18 12 7 0 0 100.00% 94.87% 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng             

1 
Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng 

1 0 0 0 0 100.00% 50.00% 

2 Kế toán 3 3 3 0 0 100.00% 100.00% 

3 Công nghệ sinh học 0 0 1 0 0 100.00% 25.00% 

4 
Kinh doanh thương 
mại 

0 1 0 0 0 100.00% 100.00% 

TỔNG 131 86 88 2 29 91.37% 77.14% 

Các ngành học có tỷ lệ sinh viên có việc làm cao (trên 93%) là ngành Kỹ thuật 

công trình xây dựng giao thông, Kiểm toán, Kế toán, Kinh tế xây dựng và Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành. 

Sinh viên có việc làm chủ yếu làm việc trong khu vực tư nhân. Trong số 305 sinh 

viên đã đi làm thì số lượng làm việc trong khu vực tư nhân là 193 sinh viên; còn lại là 

khu vực nhà nước có 71 sinh viên, khu vực có yếu tố nước ngoài là 10 sinh viên. Tinh 

thần khởi nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp được đặc biệt chú trọng với 23 sinh viên tự 

tạo việc làm, đạt tỷ lệ 7,5%. 
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Biểu đồ khu vực làm việc của sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp: 

 

 Nơi làm việc của cựu sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum là các địa phương 

trên toàn quốc. Có sinh viên về quê hương nơi mình sinh sống làm việc, có sinh viên làm 

việc tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Những tỉnh có 

nhiều cựu sinh viên Phân hiệu làm việc nhất là Kon Tum (96 sinh viên), Đà Nẵng (56 

sinh viên), Gia Lai (47 sinh viên), Tp Hồ Chí Minh (46 sinh viên), Quảng Nam (14 sinh 

viên). 

 Số sinh viên có việc làm trong vòng không quá 6 tháng sau khi tốt nghiệp là 269 

sinh viên (đạt tỷ lệ 88,2%); trên 6 tháng sau khi tốt nghiệp mới có việc làm là 36 sinh 

viên (đạt tỷ lệ 11,8%). 

Thu nhập bình quân/ tháng của sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 5,98 triệu VNĐ. 

Bảng 3: Thu nhập bình quân/ tháng của sinh viên tốt nghiệp có việc làm đối 

với từng ngành đào tạo: 

STT Tên ngành đào tạo 

Thu nhập bình quân/ tháng của 
SVTN có việc làm đối với từng ngành 

đào tạo. 
(triệu VNĐ) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1 Kế toán 5.24 

2 Kiểm toán 6.25 

3 Quản trị kinh doanh 7.66 

4 Kinh doanh thương mại 6.20 

5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.09 

6 Luật kinh tế 5.76 

7 Giáo dục tiểu học 4.97 

8 
Kỹ thuật công trình xây dựng giao 
thông 

7.11 

9 Xây dựng Cầu-Đường 10.00 

71

193

23
10

Nhà nước

Tư nhân 

Tự tạo việc làm

Có yếu tố nước ngoài
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10 Kinh tế xây dựng 7.03 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng   

1 
Công nghệ kỹ thuật công trình xây 
dựng 

7.00 

2 Kế toán 4.00 

3 Công nghệ sinh học 6.00 

4 Kinh doanh thương mại 4.00 

TỔNG 5.98 

3.3. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình khảo sát 

3.3.1. Thuận lợi 

Công tác khảo sát việc làm được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn và biểu 

mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành. 

Tổ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục lưu giữ thông tin sinh viên và giữ 

liên lạc với sinh viên nên thông tin thu được xác thực, đáng tin cậy và đầy đủ. 

3.3.2. Khó khăn 

Số lượng sinh viên tốt nghiệp được phân tán khắp các địa phương trên toàn quốc. 

Rất nhiều sinh viên khi ra trường đã thay đổi số điện thoại và email cá nhân khiến 

việc liên lạc gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin liên lạc 

được với sinh viên và khảo sát thông tin việc làm sinh viên. 

Một số sinh viên không hợp tác phản hồi thông tin khảo sát. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Nhà trường sẽ tiếp tục khảo sát và xem nội dung khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp hằng năm là một nhiệm vụ bắt buộc nhằm: cung cấp các thông tin 

cần thiết về khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên tốt nghiệp; đánh giá 

mức độ phù hợp của chương trình đào tạo, các kiến thức, kỹ năng được trang bị cho sinh 

viên tốt nghiệp có phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động hay không và giúp 

Nhà trường điều chỉnh phương thức, kế hoạch, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu 

của nhà tuyển dụng việc làm. 

Kiến nghị với Bộ Giáo dục & Đào tạo tiếp tục duy trì và phát huy những mặc tích 

cực của việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, có những công văn 

hướng dẫn kịp thời để xử lý các vướng mắc của các trường đại học trong quá trình thực 

hiện khảo sát.  

       Kon Tum, ngày 22  tháng 11 năm 2019 

                 GIÁM ĐỐC 

                

 


