HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
TÊN_ĐƠN_VỊ

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ ĐOÀN VIÊN/HỘI VIÊN
(Về hoạt động ngoại khóa của Đoàn thanh niên/Hội sinh
viên/Câu lạc bộ)

Để cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại khóa, Đoàn thanh niên/Hội sinh viên/Câu lạc
bộ rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ anh/chị bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây.
Trân trọng cảm ơn !
To improve and enhance the quality of extracurricular activities, the Youth Union / Student Union /
Club, the university hope to receive your comments by answering the questions below.
Thanks you!
I. Nội dung lấy ý kiến phản hồi:
Anh/chị vui lòng tô kín vào ô tròn về mức độ hài lòng đối với từng tiêu chí theo thang điểm từ 1 đến 5:

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Tạm hài lòng

5. Rất hài lòng

4. Hài lòng

I. Questionnaire
Please fully color in the circle with satisfaction you consider the most suitable from 1 to 5
1. Quite dissatisfied 2. Dissatisfied
3. A little satisfied 4. Satisfied
5. Quite satisfied

STT

A

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
Evaluation scale

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
Content
Nội dung hoạt động
Activities
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục,
thể thao phong phú
Cultural, artistic, physical training and sports
activities are diverse

1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

2

Hoạt động Đoàn TN/ Hội sinh viên/Câu lạc
bộ tại trường tạo môi trường rèn luyện phù
hợp cho sinh viên.
Activities of Youth Union / Student Union /
Club at the university create an appropriate
training environment for students

○

○

○

○

○

3

Công tác kiểm tra đánh giá Đoàn viên/Hội
viên đầy đủ, chính xác.
The inspection and evaluation of Union
Members is sufficient and accurate

○

○

○

○

○

4

Công tác tuyên dương, khen thưởng Đoàn
viên, Hội viên kịp thời
Commendation and rewarding of Union
Members is promptly

○

○

○

○

○

1

B

Phương thức hoạt động
Acting methods

1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

C

Nội dung lấy ý kiến riêng của Đoàn thanh
niên/Hội sinh viên/Câu lạc bộ (Đơn vị bổ sung
thêm nội dung khác muốn lấy ý kiến phù hợp
với đặc điểm riêng của đơn vị mình)
Content of collecting opinions of Youth
Union / Student Union / Club (The unit adds
other content that you want to receive
comments in accordance with your own
characteristics

1

2

3

4

5

7

……………..

○

○

○

○

○

…

Mức độ hài lòng chung của anh/chị về
Đoàn thanh niên/Hội sinh viên/Câu lạc bộ
Your overall satisfaction with the Youth
Union / Student Union / Club

○

○

○

○

○

5

6

Thông tin về các kế hoạch, các chương trình
hoạt động của Đoàn/Hội/Câu lạc bộ đến với
HSSV kịp thời
Information about plans, acting programs of
the Youth Union / Association / Club to
students in time
Cán bộ Đoàn TN /Hội SV/Câu lạc bộ có
năng lực, nhiệt tình, vui vẻ, có trách nhiệm
với Đoàn viên và Hội viên
Staff of Youth Union / Student Union / Club
are competent, enthusiastic, fun, responsible
to Youth Union Members and Members

Đề xuất ý kiến nâng cao chất lượng hỗ trợ của Đoàn thanh niên/Hội sinh viên/Câu lạc bộ:

Proposal to improve the support quality of Youth Union/Student Union/Club:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Ý kiến khác:
Another opinions
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Cám ơn anh/chị đã tham gia trả lời!
Thank you!

