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PHIẾU KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG  

VỀ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA SINH VIÊN 

 

 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ hỗ trợ cộng đồng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường TP.HCM rất mong nhận được ý kiến của Quý vị đối với các hoạt động phục vụ cộng đồng của 

Nhà trường hiện nay. Ý kiến của Quý vị sẽ giúp Nhà trường đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động phục vụ cộng đồng bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này. Hãy tô đen hoặc 

đánh dấu  vào ô  trước mỗi lựa chọn. 

Phần 1: THÔNG TIN CHUNG 

Tên chương trình:  ..................................................................................................................................    

Tên đơn vị (địa phương): .......................................................................................................................  

Tên đơn vị tổ chức (Đoàn TN/Hội sinh viên thuộc Khoa):  ...................................................................  

     Thời gian hoạt động được tổ chức:  .......................................................................................................  

Phần 2: Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

1: Hoàn toàn không đồng ý;    2: Không đồng ý;    3: Phân vân;    4: Đồng ý;    5: Hoàn toàn đồng ý 

TT Các tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá 

1.  Quý đơn vị nhận được đầy đủ thông tin trước khi chương trình diễn ra      

2.  
Chương trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường và Quý đơn vị (địa phương) trong 

việc triển khai hoạt động 
     

3.  Chương trình được triển khai hiệu quả, đúng theo kế hoạch được ký kết      

4.  Các hoạt động trong chương trình đáp ứng được nhu cầu của Quý đơn vị      

5.  Tình nguyện viên nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện      

6.  Tình nguyện viên làm việc nghiêm túc, tận tâm      

7.  Chương trình hỗ trợ mang lại lợi ích thiết thực      

8.  Quý đơn vị hài lòng với chất lượng của hoạt động      

9.  Quý đơn vị sẽ quảng bá hoạt động của Trường cho những người khác      

10. Quý đơn vị thích nhất nội dung gì trong chương trình vừa qua? 

 .....................................................................................................................................................................  

11. Quý đơn vị có ý kiến đóng góp hoặc đề xuất gì để cải tiến chất lượng hoạt động phục vụ cộng đồng 

của Trường trong những năm tới?  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý đơn vị! 




