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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2020 

BÁO CÁO  

Tình hình việc làm của sinh viên Đại học chính quy khóa 5 tốt nghiệp năm 2019 

Căn cứ Kế hoạch số 3113/KH-TĐHHN, ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc khảo sát việc làm của cựu sinh viên 

sau 1 năm tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo. 

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDDH 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 của 

sinh viên tốt nghiệp. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình việc 

làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 như sau:  

I. Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại học chính quy. 

STT Ngành 

Tổng số 

sinh viên tốt 

nghiệp 

Số sinh 

viên có 

phản hồi 

 

Tỷ lệ  

 

1 
Biến đổi khí hậu và phát triển 

bền vững 20 17 85% 

2 Công nghệ thông tin 105 82 
78% 

3 Quản lý đất đai 351 185 
53% 

 

4 Khí tượng học 12 12 100% 

 

5 Thủy văn học 30 30 100% 

 

6 Kế toán 411 223 54% 

 

7 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 70 59 84% 

8 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 31 31 100% 

 

9 Quản lý biển 10 10 100% 

 

10 Kỹ thuật địa chất 12 12 100% 

 

11 Kỹ thuật Trắc địa bản đồ 25 19 76% 
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STT Ngành 

Tổng số 

sinh viên tốt 

nghiệp 

Số sinh 

viên có 

phản hồi 

Tỷ lệ  

12 Quản lý tài nguyên nước 40 32 
80% 

13 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
321 198 

62% 

 

14 Công nghệ kỹ thuật môi trường 187 126 67% 

II. Cách thức khảo sát: Thông qua gọi điện thoại, khảo sát online. 

III. Thời gian sinh viên tốt nghiệp và thời gian khảo sát: 

Việc khảo sát việc làm của sinh viên được tiến hành vào tháng 9 và tháng 10 

năm 2020. Cụ thể như sau: 

- Sinh viên tốt nghiệp theo Quyết định tốt nghiệp số: 2100/QĐ-TĐHHN, ngày 

16/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH TN&MT Hà Nội: Sau 1 năm tốt nghiệp. 

- Sinh viên tốt nghiệp theo Quyết định tốt nghiệp số: 4859/QĐ-TĐHHN, ngày 

8/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH TN&MT Hà Nội: Sau 1 năm tốt nghiệp. 

IV. Nội dung khảo sát: 

1. Tình trạng việc làm của sinh viên. Cụ thể: 

- Sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo.  

- Sinh viên có việc làm liên quan đến ngành đào tạo.  

- Sinh viên có việc làm không liên quan ngành đào tạo.  

- Sinh viên tiếp tục học.  

- Sinh viên chưa có việc làm. 

2. Khu vực làm việc của sinh viên. Cụ thể: 

- Sinh viên làm việc khu vực nhà nước. 

- Sinh viên làm việc khu vực tư nhân. 

- Sinh viên tự tạo việc làm. 

- Sinh viên có việc làm khu vực có yếu tố nước ngoài. 

3. Sinh viên tham gia đánh giá chất lượng đào tạo 

- Về Kiến thức. 

- Về kỹ năng nghề nghiệp. 

- Kỹ năng tìm việc làm. 

- Kỹ năng làm việc độc lập. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Kỹ năng giao tiếp. 
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- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng. 

- Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc. 

- Kỹ năng sử dụng tin học trong công việc. 

- Mức độ hài lòng về khả năng đáp ứng cho vị trí công việc mà mình đang đảm 

nhận sau khi tốt nghiệp. 

- Mức độ hài lòng về khả năng tự nghiên cứu khoa học của mình. 

- Đánh giá chung về chất lượng đào tạo. 

V. Kết quả khảo sát: Phụ lục đính kèm. 

VI. Một số góp ý về những kiến thức kỹ năng sinh viên cần bổ trợ để đáp 

ứng như cầu của Nhà tuyển dụng và những giải pháp giúp sinh viên tìm được 

việc làm sau khi tốt nghiệp: 

1. Đóng góp ý kiến về những kiến thức kỹ năng sinh viên cần bổ trợ để đáp 

ứng như cầu của Nhà tuyển dụng:  

- Cần bổ sung thêm một số kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc 

độc lập và làm việc theo nhóm. 

- Cần tăng cường kỹ năng mềm, kỹ năng tìm việc làm, kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng, sử dụng 

Tiếng Anh, tin học trong công việc. 

- Trau dồi khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo của mình để tiếp cận công nghệ 

mới. 

- Sinh viên cần nắm được các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên ngành. 

2. Những giải pháp giúp sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Chương trình đào tạo cần được điểu chỉnh và cập nhật theo nhu cầu của thị 

trường lao động, mời các nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, 

đồng thời mời các nhà tuyển dụng tham gia đào tạo sinh viên cùng Nhà trường. 

- Tăng thời lượng thực tập của sinh viên, tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được 

thực tập tại các doanh nghiệp, tổ chức và được thực hành đúng chuyên môn. 

-  Nhà trường cần cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. 

- Cập nhập những công nghệ mới bắt theo sự phát triển toàn cầu hoá, cũng như 

cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, tạo cho sinh viên tính tự lập, xây dựng, đoàn kết, sát với 

nhu cầu cũng như phát triển của xã hội. 

- Chú trọng hơn tới việc đào tạo sử dụng các phần mềm office, autocad, 

photoshop. 
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- Nhà trường cần tổ chức thêm những buổi tuyển dụng trực tiếp tại trường, mời 

các nhà tuyển dụng để sinh viên có thể tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời tang 

cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng cho sinh viên. 

VI. Thuận lợi, khó khăn:  

1. Thuận lợi: Nhà trường có sự chuẩn bị tốt về cơ sở dữ liệu và tài chính phục 

vụ công tác khảo sát việc làm của sinh viên. 

2. Khó khăn: Trong quá trình khảo sát việc làm của sinh viên, Nhà trường gặp 

một số khó khăn sau: 

Việc điều tra bằng hình thức mời cựu sinh viên vào khảo sát trực tuyến rất khó 

khăn, việc gọi điện cho sinh viên nhiều khi phải gọi lại nhiều lần. 

Đa phần sinh viên ngại cung cấp thông tin về thu nhập và đơn vị công tác nên 

việc lấy ý kiến nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Nhà trường cũng gặp rất 

nhiều khó khăn. 

Trên đây là báo cáo kết quả điều tra tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm 

tốt nghiệp, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo Bộ GDĐT. Căn 

cứ báo cáo, đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường tham khảo để điều chỉnh, bổ sung 

chương trình đào tạo, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng tốt hơn nữa nhu 

cầu người học và nhu cầu của xã hội./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HTĐT&CƯNL - Bộ GDĐT (để b/c); 

- Chủ tịch Hội đồng trường (để b/c); 

- Ban giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc trường (để biết); 

- Lưu: VT, CTSV. TTT. (2). 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Phạm Quý Nhân 
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