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Thai nguyen, ngày 01 tháng 02 nám 2018

KInh gui: - TrLrô'ng các don vi trong Trtrong
Thrc hiên thông tu s6 05/2017/TT-BGDDT ngày 25/01/2017 cüa BO trumg Bô Giáo
diic vi Dào tao v8 vic ban hành Quy che^ tuyn sinh dai hçc chInh quy; tuyn sinh cao d&ng
nhóm nganh dào tao giáo viên h ehInh quy;
Thlrc hin cong van so^ 2929/BGDDT-GDDH ngày 10/7/2017 cüa Btruâng BO Giáo
diic và Dào tao ve^ vic khão sat tjnh hInh vic lam cüa sinh vién tot nghip;
Nhm dam bão tInh sat th%rc ve^ du
- 1iu ciru sinh viên và tInh trng vic lam cUa các
sinh viên t& nghip sau 12 tháng, sau 24 thing; Hoàn thin d8 an tuyn sinh, báo cáo BO
Giáo due vi Dào tao, cong bo^ trén c6ng thông tin tuyn sinh nAm 2018; Nhà trubng yêu cu
cac don vi chCrc nãng, các khoa (b môn) chuyên mon trong toàn tru&ig thirc hiên t& các
noi dung sau:
1- Phong Cong tic Hoc sinh Sinh vien

- Cung cAp dir lieu sinh viên t& nghip nãm 2015, 2016 de^ các don vi rà soát va b
sung thông tin.

- Tong hçip, kim tra dir lieu tü các don vi de^ báo cáo Ban giám hiu và chuy&i phông
Dào tao lam co sâ xay drng de an tuyn sinh nAm 2018
2- Các khoa chuyên môn, bO mon tric thuc Trirèng

- Chi dao Giáng viên và Giãng viên chü nhim can cir vào danh sách sinh viên t&
nghip các nAm 2015, 2016 d6 rà soát và cp nht thông tin ve^ tInh trng vic lam, da chi
lien h cüa các cru sinh viên. T6ng hçp dir lieu và gCri ve^ Nba trithng (file mm) thông qua
phông Cong tic Hoc sinh Sinh viên (Email: dungnguyentien@tnut.edu.vn), trtrôc 1 7h00
ngày 02/03/2018.

- Bang nhiu hInh thtc tuyên truyn dn eác sinh viên cüa khoa, cüa ngành dA t&
nghip tham gia kháo sat trén h thong Kháo sat sinh vien sau tot nghiêp cUa Nhà tnthng
(Website: http://khaosathssv.tnut. edu.vnlkhao-sat-sinh-vien-sau-tot-nghiep/).
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3- Trung tam DIo to theo Nhu cu Xã hi
Lien h các Hi ca din trên toàn qu6c ctp nht danh sách, dja chi lien h, Ban lien
lac va các thánh viên cüa Hi. Thng hqp dü lieu và gCri ve^ Nhà trung (file mm) thông qua
phông Cong tic HQc sinh Sinh vien (Email: dungnguyentien@tnut.edu.vn), tnrâc MOO
ngày 02/03/2018.
Vic rà soát cp nht thông tin sinh vien t& nghip là nOi dung quan trng d8 báo cáo
BQ^ Giáo diic và Dào tao, lien quan dn chi tiêu tuyn sinh các ngành, Nhà trueing yêu
Trtrâng các don vi có lien quan chill trách nhim t6 chrc trin khai và th%rc hin nghiêm tue
nOi dung cong van nay.
Trãn trQng cam
HIU TRIRING
Nei nhn:
- Nhu kinh gCri;
- BGH (âé BC);
- Website;
- Luu VT, CTHSSV.
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