
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DÀNH CHO CÁN BỘ HỖ TRỢ 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TIÊN TIẾN 

 
Phiếu khảo sát này được xây dựng nhằm hiểu rõ hơn các khía cạnh có liên quan tới công việc 
của Cán bộ hỗ trợ trong chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học tiên tiến tại Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT). 
 
A. Phần thông tin cá nhân 
Anh/Chị vui lòng cung cấp các thông tin cá nhân sau đây. 
 

 Họ tên: ………………………… 
 Giới tính: ……………………. 
 Tuổi: ………………………… 
 Bằng cấp cao nhất: ………………………… 
 Số năm công tác tại ĐHCT: ……………….. 
 (Các) nhiệm vụ cụ thể: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
 
B. Phần nội dung khảo sát 
Anh/Chị vui lòng xếp loại mức độ đồng ý của mình đối với các nhận xét về công việc hỗ trợ 
của Anh/Chị trong chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học tiên tiến tại ĐHCT. 
 

Xin khoanh tròn một con số theo thang tỷ 
lệ từ 1 tới 4. Khoanh lựa chọn KAD nếu 
nhận xét không áp dụng với Anh/Chị.  

Rất không 
đồng ý 

1 

Không 
đồng ý 

 
2 

Đồng ý 
 
 

3 

Rất đồng 
ý 
 

4 

 

KAD 

a Tôi biết rõ công việc mình phải làm 
để hỗ trợ chương trình tiên tiến này.

1 2 3 4 KAD 

b Tôi đóng góp ý kiến vào các quyết 
định liên quan tới công việc hỗ trợ 
của mình. 

1 2 3 4 KAD 

c Tôi cần được đào tạo thêm và cần 
thêm sự giúp đỡ để cải thiện chất 
lượng công việc hỗ trợ của mình. 

1 2 3 4 KAD 

d Tôi không có vướng mắc gì trong 
công việc hỗ trợ của mình.  

1 2 3 4 KAD 

e Tôi có các trang bị và văn phòng 
phẩm mà tôi cần để thực hiện công 
việc hỗ trợ của mình. 

1 2 3 4 KAD 

f Tôi nhận được sự tôn trọng từ sinh 
viên, giảng viên, và đồng nghiệp. 

1 2 3 4 KAD 

g Nhìn chung, tôi hài lòng với công 
việc hỗ trợ cho chương trình tiên 
tiến này. 

1 2 3 4 KAD 

 



h. Anh/Chị có đề xuất gì về các thay đổi và bổ sung cho chương trình đào tạo tiên tiến này 
không? 
 
 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 

 
Cám ơn Anh/Chị đã dành thời gian hoàn thành phiếu khảo sát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau khi trả lời phiếu khảo sát, xin Anh/Chị vui lòng sử dụng phong bì thư được cung cấp gửi 
lại phiếu khảo sát tới địa chỉ: 
 
Viện nghiên cứu và phát triển Công nghệ Sinh học 
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ 
Đường 3 tháng 2 
Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều 
Thành phố Cần Thơ 
Việt Nam 
 


