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THÔNG BÁO 

Về việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy  

của giảng viên năm học 2019 – 2020 

 

 Kính gửi:  -   Các đơn vị trực thuộc 

- Các lớp sinh viên khóa D9, D10, D11 và C25 

 

 Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-ĐHHL, ngày 26/10/2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hoa Lư về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, lấy ý kiến 

phản hồi từ các bên liên quan đối với hoạt động đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư. 

 Thực hiện kế hoạch năm học và kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019 

– 2020 của Trường Đại học Hoa Lư. Nhà trường tiến hành khảo sát, lấy ý kiến phản 

hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên cụ thể như sau: 

1. Thời gian khảo sát: Từ ngày 30/12/2019 đến hết ngày 06/01/2020 

2. Đối tượng khảo sát: Sinh viên các khóa D9, D10, D11 và C25 

3. Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến qua website http://hluv.edu.vn 

4. Nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân liên quan 

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Chủ trì tổ chức việc thực hiện hoạt 

động khảo sát. Tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Giám hiệu. 

- Phòng Công tác sinh viên: Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng và các đơn vị trong việc thực hiện khảo sát. Theo dõi, đôn đốc sinh viên tham 

gia khảo sát đầy đủ, đúng quy định. 

- Các Khoa/Bộ môn: Phổ biến việc thực hiện khảo sát tới toàn thể cán bộ giảng 

viên và sinh viên trong đơn vị theo quy định . 

 Trên đây là thông báo về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh 

viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019 – 2020. Nhà trường yêu 

cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện ./.  

Nơi nhận: 

   - Như kính gửi 

   - Ban Giám hiệu 

   - Lưu VT, KT&ĐBCL 

TL.HIỆU TRƯỞNG 

TP.KT&ĐBCL 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hữu Tiến 

http://hluv.edu.vn/


 

HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT 

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://hluv.edu.vn (Cổng thông tin điện tử Trường Đại 

học Hoa Lư). 

Bước 2: Trên thanh Menu: Chọn Phòng  Phòng Khảo thí  - ĐBCL 

Bước 3: Chọn mục Thông báo ( phần tô màu như hình vẽ) 

 

 

Bước 4: Chọn Khảo sát, Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên năm học 2019 – 2020 

Bước 5: Chọn đúng tên lớp mình đang học và thực hiện trả lời Khảo sát trên phiếu. 

 

 

Chú ý: 

 - Sinh viên phải trả lời tất cả các học phần mà lớp mình được khảo sát 

 - Với mỗi học phần khảo sát, sinh viên chỉ được trả lời khảo sát 1 lần. 

 

http://hluv.edu.vn/

