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BÁO CÁO 

Về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 
 

Căn cứ Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 và Công văn số 

2476/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 26 tháng 7 năm 2022 về việc thực hiện khảo sát tình hình 

việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT 

- Nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo tốt cho công 

tác đánh giá, đảm bảo chất lượng đồng thời góp phần thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở 

giáo dục; 

- Kết quả khảo sát là căn cứ để các đơn vị đào tạo chủ động đề xuất biện pháp cải thiện 

chất lượng đào tạo để nâng cao khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp, nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo hợp lý hàng năm; 

- Thông tin của sinh viên tốt nghiệp là cơ sở dữ liệu lưu trữ hồ sơ về tình hình việc làm 

sinh viên, phục vụ cho công tác liên lạc cựu sinh viên; 

- Góp phần gia tăng chỉ số đánh giá về công tác sinh viên theo chuẩn AUN; 

- Tạo kênh thông tin gắn kết giữa Nhà trường và các đơn vị tuyển dụng lao động. 

II. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỜI GIAN TỔ CHỨC  

1. Đối tượng khảo sát: sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2021. 

2. Thời gian tổ chức: từ ngày 10/08/2021 đến 30/09/2021. 

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 1: Thông báo 
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Phòng CT & CT HSSV làm đầu mối triển khai thực hiện các công tác tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ cho cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi và các hoạt  

động khác như: chuẩn bị kế hoạch, in phiếu, phát phiếu, thu phiếu (theo mẫu) và tổng hợp 

báo cáo cho BGH về kết quả thực hiện. 

Bước 2: Cách thức phát và thu phiếu khảo sát  

Từ 10/08/2021 đến ngày 30/09/2021 gửi bảng câu hỏi online và tổng hợp các câu trả lời. 

Từ 01/10/2021 đến ngày 15/11/2021 liên hệ trực tiếp sinh viên để tiến hành khảo sát. 

Bước 3: Hiệu chỉnh và biên tập dữ liệu 

Phiếu khảo sát sau khi đã hiệu chỉnh, biên tập xong sẽ được phần mềm đánh số thứ tự 

và mã hóa thông tin. 

Bước 4: Xử lý số liệu 

Dữ liệu sau khi nhập đầy đủ được giao cho bộ phận xử lý dữ liệu kiểm tra lần cuối trước 

khi xử lý và phân tích báo cáo. 

Bước 5: Báo cáo và lưu trữ 

Sau khi xử lý xong, dữ liệu được tổng hợp, lưu trữ và công bố kết quả khảo sát theo 

yêu cầu. Ngoài ra, kết quả khảo sát được công bố rộng rãi cho sinh viên toàn trường nắm 

được và diễn đạt dưới dạng infographic để truyền thông hiệu quả và sinh động. 

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN 

TỐT NGHIỆP NĂM 2021 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã khảo sát 1204 sinh viên chính 

quy trình độ đại học tốt nghiệp năm 2021 thuộc 14 ngành đào tạo gồm: Sư phạm tiếng Anh, 

Sư phạm tiếng Nga, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung, Sư phạm tiếng Nhật, Sư 

phạm tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, 

Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ả Rập. Kết quả thu về có 

1204 sinh viên được khảo sát có phản hồi (Phụ lục danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2021 

được khảo sát kèm theo). 
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1. Kết quả khảo sát tình hình việc làm theo ngành của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 

STT 
Mã 

ngành 
Ngành đào tạo 

Tỷ lệ việc 

làm 

(%) 

Tỷ lệ làm 

việc đúng 

ngành 

đào tạo 

(%) 

Tỷ lệ làm 

việc liên 

quan 

ngành 

đào tạo 

(%) 

Khu vực làm việc 

Nhà 

nước 

(%) 

Tư 

nhân 

(%) 

Có yếu 

tố nước 

ngoài 

(%) 

Tự tạo 

việc 

làm 

(%) 

1 7220231 Sư phạm tiếng Anh 98.96% 67.76% 19.13% 16.39% 49.73% 2.73% 31.15% 

2 7220234 
Sư phạm tiếng 

Trung Quốc 
94.74% 44.44% 22.22% 0.00% 44.44% 0.00% 55.56% 

3 7220236 Sư phạm tiếng Nhật 96.88% 33.33% 50.00% 10.00% 26.67% 3.33% 60.00% 

4 7220233 Sư phạm tiếng Pháp 100.00% 6.25% 31.25% 0.00% 37.50% 12.50% 50.00% 

5 7220232 Sư phạm tiếng Nga 100.00% 12.50% 50.00% 0.00% 12.50% 12.50% 75.00% 

6 7220237 
Sư phạm tiếng Hàn 

Quốc 
95.24% 30.00% 40.00% 5.00% 55.00% 0.00% 40.00% 

7 7220201 Ngôn ngữ Anh 98.26% 20.64% 53.02% 0.71% 49.47% 1.07% 48.75% 

8 7220202 Ngôn ngữ Nga 100.00% 8.70% 30.43% 0.00% 13.04% 0.00% 86.96% 

9 7220203 Ngôn ngữ Pháp 97.44% 13.51% 31.08% 4.05% 45.95% 1.35% 48.65% 

10 7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
99.32% 25.52% 61.38% 1.38% 19.31% 1.38% 77.93% 

11 7220205 Ngôn ngữ Đức 96.92% 31.67% 38.33% 1.67% 31.67% 0.00% 66.67% 

12 7220209 Ngôn ngữ Nhật 97.08% 39.13% 39.75% 3.11% 41.61% 1.24% 54.04% 

13 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 100.00% 38.28% 40.63% 4.69% 21.88% 0.00% 73.44% 

14 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập 98.26% 67.76% 30.00% 10.00% 50.00% 0.00% 40.00% 
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2. Về tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp 

Theo số liệu khảo sát, số lượng sinh viên có việc làm tốt nghiệp năm 2021 là 1183 sinh 

viên chiếm 98,26% trong đó có 26 sinh viên đang học nâng cao chiếm 2,2% số sinh viên thực 

hiện khảo sát. Điều này cho thấy cơ hội việc làm của các bạn sinh viên học ngoại ngữ rất lớn 

và các bạn đã đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của xã hội. 

3. Về khu vực việc làm của sinh viên tốt nghiệp 

Tỷ lệ sinh viên làm việc ở khu vực có yếu tố nước ngoài chiếm tỷ lệ cao nhất (53,93%), 

tiếp đến là  tỷ lệ sinh viên làm việc ở khu vực tư nhân (37,87%) và khu vực nhà nước  (4,56%). 

Tỷ lệ sinh viên tự tạo việc làm thấp nhất (1,44%). Điều đó cho thấy xu hướng sinh viên ngoại 

ngữ ra trường làm việc tại môi trường doanh nghiệp tư nhân và có yếu tố nước ngoài là rất 

cao, đúng với ngành nghề các bạn được đào tạo.  

4. Dự kiến nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 

các năm học tiếp theo 

- Cân đối chỉ tiêu giữa các ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. 

- Đẩy mạnh xây dựng nhiều môn học mới hấp dẫn và đổi mới phương pháp giảng dạy 

các môn học đã có theo hướng tiếp cận và áp dụng các phương pháp tiên tiến về giáo dục 

ngoại ngữ và giáo dục bậc đại học hiện nay. 

- Tập trung công tác phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên nhằm nâng cao khả năng 

của sinh viên khi tham gia vào thị trường lao động. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động của Đề án Đổi mới công tác 

thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ để hỗ trợ sinh viên trong công tác tìm kiếm 

việc làm. 

- Liên kết chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp để tạo việc làm và vị trí thực tâp cho 

sinh viên.  

- Phối hợp với các khoa đào tạo trong quá trình hỗ trợ việc làm cho sinh viên, kết nối 

doanh nghiệp thực tập, tạo việc làm cho sinh viên. 

5. Dự kiến cải tiến công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên  

Dự kiến từ năm 2022, Nhà trường cải tiến công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên như sau: 

- Nhà trường tiếp tục giữ kết nối, liên lạc chặt chẽ với sinh viên sau khi ra trường qua 

các kênh truyền thông xã hội. 
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- Chú trọng công tác truyền thông để sinh viên tốt nghiệp nắm bắt được thông tin và 

nhà trường có thể thu thập được số liệu đầy đủ nhất. 

- Đẩy mạnh thông tin việc làm trên các kênh chính thức của Nhà trường, website Ngân 

hàng việc làm và ứng dụng di động dành cho sinh viên để sinh viên cập nhật thông tin việc 

làm nhanh chóng.  

- Đa dạng hóa các phương thức khảo sát, ứng dụng công nghệ thông tin vào khảo sát. 

Trên đây là Báo cáo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 

2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- Đại học Quốc gia Hà Nội (để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Lưu: HCTH, CTHSSV. V8. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                           

 

Hà Lê Kim Anh 
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