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I. TỔNG QUAN KHẢO SÁT 

1. Mục đích khảo sát 

- Tìm hiểu những yêu cầu và đánh giá cơ bản của nhà tuyển dụng (NTD) đối với chương 

trình đào tạo của Trường;  

- Tìm hiểu những kiến thức và kỹ năng cần bổ sung cho sinh viên (SV) để đáp ứng nhu 

cầu của nhà tuyển dụng lao động; 

- Giúp các khoa/bộ môn có cơ sở để rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) 

theo định kỳ. 

- Góp phần triển khai công tác tự đánh giá - kiểm định chất lượng tại Trường. 

2. Tổ chức khảo sát 

- Đối tượng khảo sát: Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động là sinh 

viên tốt nghiệp (SVTN) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (gọi chung là NTD). 

- Hình thức: Thành lập Tổ công tác lấy ý kiến SVTN, NTD gồm đại diện các khoa/bộ 

môn, Phòng TT-PC-ĐBCL, Phòng CTSV. Tổ công tác liên hệ và gửi phiếu khảo sát đến NTD 

thông qua hình thức Google Form, hoặc thư điện tử (email). 

- Thời gian thực hiện: 

• Khảo sát: 22/9 – 20/11/2019 

• Tổng hợp và xử lý số liệu: 21/11 – 7/12/2019 

• Viết báo cáo: 10/12 – 31/12/2019 

3. Công cụ và nội dung khảo sát 

 Công cụ để lấy ý kiến SVTN là phiếu khảo sát do phòng TT-PC-ĐBCL cập nhật và hoàn 

thiện sau khi được sự thống nhất của Tổ công tác và BGH phê duyệt.  

Bảng khảo sát lấy ý kiến NTD gồm các nội dung như sau: 

• Các yêu cầu và nhận xét của NTD đối với SVTN của Trường. 

• NTD nhận xét về điểm mạnh và điểm yếu đối với SVTN của Trường. 

• Mức độ hài lòng của NTD đối với SVTN của Trường. 

• Mức độ ưu tiên trong tuyển dụng SVTN của Trường. 

• Những hoạt động mà NTD có thể hợp tác với Trường. 

• Xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin. 
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II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

1. Thực trạng số phiếu và thông tin đã khảo sát 

Năm 2019, Nhà trường đã khảo sát NTD và thu về ý kiến phản hồi của 42  đơn vị có 

SVTN của Trường đang làm việc. Đại diện các đơn vị cho ý kiến là cán bộ quản lý giữ các 

chức vụ như: CEO, Giám đốc điều hành, giám đốc/trưởng phòng nhân sự/marketing, trưởng 

nhóm tuyển dụng/đào tạo/truyền thông, phó phòng… 

Nhìn chung, khảo sát đã thu được những thông tin cần thiết từ phía NTD. Số lượng NTD 

tham gia phản hồi của năm 2019 cũng tăng hơn so với các năm trước: năm 2018 (35 đơn vị), 

năm 2016 (18 đơn vị), năm 2015 (20 đơn vị) và năm 2014 (31 đơn vị). Kết quả này là nhờ 

vào sự nỗ lực rất lớn từ phía Khoa, đặc biệt là các thành viên của tổ công tác ở mỗi Khoa. 

Trước năm 2019, nếu việc lấy ý kiến NTD chỉ mới tập trung ở một số đơn vị như Khoa CNPM, 

Khoa HTTT, Khoa MMT&TT thì nay đã có sự tham gia của tất cả các Khoa mặc dù số lượng 

chưa nhiều nhưng đáng được ghi nhận. Phòng TT-PC-ĐBCL khuyến nghị các Khoa tiếp tục 

phát huy trong các năm tiếp theo. 

Dưới đây là bảng thông kê chi tiết tình hình khảo sát: 

TT 
Đơn vị phụ 

trách 

Số lượng  
thu được 

Số SVTN của Trường 
hiện đang công tác tại 

Tổ chức 

Ghi chú 

1 CNPM 19 299  

2 HTTT 2 8 
Một đơn vị cung cấp 40-

60% số nhân viên công ty 

3 MMT-TT 11 209  

 KHMT 2 10  

 KTMT 6 12 
3 đơn vị không cung cấp 

thông tin 

 KH&KTTT 2 15  

Tổng 42 553  

Bảng 1. Thực trạng số phiếu khảo sát 

Trong số 42 đơn vị tuyển dụng mà Trường đã thu thập ý kiến, chiếm tỷ lệ lớn là các 

doanh nghiệp tư nhân (26/42 tổ chức) và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (10/42 tổ chức). 

Vì đặc thù ngành CNTT và nhu cầu của các tổ chức ngoài Nhà nước là khá cao do vậy tỉ lệ 

này là hợp lý; so với các năm trước tỷ lệ các loại hình công ty này cũng chiếm ưu thế tương 

tự.  
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Biểu đồ 1. Loại hình hoạt động của các đơn vị tuyển dụng 

 
2. Các yêu cầu và nhận xét đối với SVTN của Trường 

Căn cứ vào chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo tại Trường, Phòng TT-PC-ĐBCL 

đã xây dựng 15 tiêu chí để lấy ý kiến NTD về: (1) các yêu cầu của NTD dựa trên chuẩn đầu 

ra, đồng thời và  (2) mức độ đáp ứng của SVTN đối với các yêu cầu này. 

Yêu cầu của NTD 
Tiêu chí 

Nhận xét về SVTN của 
Trường 

Yếu Trung 
binh Khá Tốt Yếu Trung 

binh Khá Tốt 

 

Kiến thức nền tảng về khoa 

học tự nhiên và khoa học  
xã hội  

 

Kiến thức nền tảng và  
chuyên sâu của ngành  

 

Khả năng lập luận, phân tích 
và giải quyết vấn đề 

 

 

Kỹ năng thu thập, phân tích 
và xử lý thông tin 

 

 

Tư duy hệ thống 

 

64.3, 64%9.5, 10%

23.8, 24%
2.4, 2%

Tư nhân

Liên doanh nước ngoài

100% vốn nước ngoài

Công ty cổ phần

17.1 65.9 17.1 19.5 63.4 17.1

31.7 68.3 9.8 68.3 22

26.8 73.2 17.1 53.7 29.3

36.6 63.4
14.6 70.7 14.6

46.3 53.7 17.1 56.1 26.8
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Tác phong công nghiệp 

 

 
Tính kỷ luật 

 

 

Tính tích cực, chủ động 

 

 
Khả năng tự học và sáng tạo 

 

 
Kỹ năng làm việc nhóm 

 

 

Kỹ năng giao tiếp, quan hệ 

cộng đồng 
 

 
Trình độ ngoại ngữ 

 

 

Kỹ năng xây dựng ý tưởng, 

thiết kế và triển khai ứng dụng 
phù hợp bối cảnh và nhu cầu 

xã hội  

 

Kinh nghiệm thực tế 

 

 
Đạo đức nghề nghiệp 

 
Bảng 2: Yêu cầu và đánh giá của NTD dành cho SV tốt nghiệp 

2.1. Yêu cầu của NTD 

Dựa trên tỷ lệ mức độ quan trọng (bao gồm quan trọng và rất quan trọng), các tiêu chí 

được phân thành nhóm và được sắp xếp theo thứ tự cao nhất → thấp nhất như sau: 

17.1 56.1 26.8 2.424.4 53.7 19.5

2.4 48.8 48.8 9.8 68.3 22

2.4 61 2.4 12.2 53.7 31.7

2.4 41.5 56.1 2.4 9.8 56.1 31.7

2.42.4 34.1 61 2.4 17.1 43.9 36.6

2.4 12.2 31.7 19.5 58.5 22

19.5 51.2 29.3 4.9 39 53.7 2.4

2.4 9.8 68.3 19.5 4.9 31.7 56.1 7.3

4.9 31.7 9.8 12.2 34.1 48.8 4.9

12.2 82.9 46.3 48.8
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Nhóm Các yêu cầu của NTD Tỷ lệ  
quan trọng 

1 Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành; Khả năng lập luận, phân 
tích và giải quyết vấn đề; Tư duy hệ thống. Kỹ năng thu thập, phân tích 
và xử lý thông tin  

100% 

2 Tính kỷ luật; Tính tích cực, chủ động; Khả năng tự học và sáng tạo  97.6% 

3 Kỹ năng làm việc nhóm; Đạo đức nghề nghiệp 94.3% 

4 Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế và triển khai ứng dụng phù hợp bối 
cảnh và nhu cầu xã hội 

87.8% 

5 Kỹ năng giao tiếp, quan hệ cộng đồng 85.4% 

6 Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 83% 

7 Trình độ ngoại ngữ 80.5% 

8 Kinh nghiệm thực tế 63.5% 

Bảng 3: Yêu cầu của NTD đối với SV tốt nghiệp 

Kết quả bảng 3 cho thấy, 100% NTD đặt yếu tố về học thuật và những khả năng, kỹ 

năng liên quan đến ngành nghề (nhóm 1) lên hàng đầu đối với SVTN; tiếp theo, NTD quan 

tâm đến yếu tố về đạo đức, kỹ năng và tính cách trong công việc (nhóm 2,3,4); nhóm 5 là các 

yêu cầu về các kỹ năng làm việc trong môi trường tập thể; kiến thức xã hội, tự nhiên và ngoại 

ngữ (nhóm 6,7) để hỗ trợ công việc đạt hiệu quả cao hơn; cuối cùng là nhóm 8 - các yếu tố 

được cho ít quan trọng hơn: kinh nghiệm thực tiễn 

So với kết quả năm 2018, các yếu tố nền tảng về kiến thức ngành và các kỹ năng cần 

thiết trong công việc vẫn như kiến thức chuyên ngành; khả năng tự học và sáng tạo; kỹ năng 

làm việc nhóm; tính kỷ luật luôn được NTD đặt yêu cầu cao (khoảng 95% - 100%); yếu tố 

kinh nghiệm thực tế có đến 57.1% NTD cho rằng quan trọng.  

2.2. Nhận xét đối với SVTN của Trường 

Các tiêu chí được sắp xếp theo tỷ lệ của 02 mức Khá – Tốt và từ cao đến thấp như sau: 

STT 
Các yêu cầu Tỷ lệ 

(Khá - 
Tốt) 

1. Đạo đức nghề nghiệp 95.1% 

2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành; Tính kỷ luật. 90.3% 

3. Khả năng tự học và sáng tạo 87.8% 
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4. Tính tích cực, chủ động 85.4% 

5. Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin 85.3% 

6. Khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề 83.0% 

7. Tư duy hệ thống 82.9% 

8. 
Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp, quan hệ cộng đồng; 
Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

80.5% 

9. Tác phong công nghiệp 73.2% 

10. 
Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế và triển khai ứng dụng phù 
hợp bối cảnh và nhu cầu xã hội 

64.4% 

11. Trình độ ngoại ngữ 63.4% 

12. Kinh nghiệm thực tế. 53.7% 

Bảng 4: Nhận xét của NTD đối với SV tốt nghiệp 

Nhìn chung, SVTN của Trường đã đáp ứng được các yêu cầu của NTD khi chỉ đáp ứng 

ở mức Khá – Tốt trong khoảng 53.7% -  95.1%, chi tiết được thể hiện qua bảng sau: 

Tiêu chí Yêu cầu của NTD SVTN của Trường 

Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội 83 80.5 

Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của 
ngành 100 90.3 

Khả năng lập luận, phân tích và giải quyết 
vấn đề 100 83 

Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông 
tin 100 85.3 

Tư duy hệ thống 100 82.9 

Tác phong công nghiệp 82.9 73.2 

Tính kỷ luật 97.6 90.3 

Tính tích cực, chủ động 97.6 85.4 

Khả năng tự học và sáng tạo 97.6 87.8 

Kỹ năng làm việc nhóm 95.1 80.5 

Kỹ năng giao tiếp, quan hệ cộng đồng 
85.4 80.5 

Trình độ ngoại ngữ 80.5 56.1 

Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế và triển 
khai ứng dụng phù hợp bối cảnh và nhu cầu 

xã hội 

87.8 63.4 
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Kinh nghiệm thực tế 63.5 53.7 

Đạo đức nghề nghiệp 95.1 95.1 

Bảng 5: So sánh mức độ đáp ứng của SV tốt nghiệp và yêu cầu của NTD 

 Đạo đức nghề nghiệp là tiêu chí duy nhất mà SVTN tại Trường đáp ứng được 100% yêu 

cầu của NTD. Các yếu tố còn lại SVTN, nhìn chung, đều đã đáp ứng ở mức khá tốt, tỉ lệ chênh 

lệch khoảng 11.87%.  

 So với yêu cầu của NTD, SVTN tại Trường cần lưu ý đến các yếu tố sau: 

 Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế và triển khai ứng dụng phù hợp bối cảnh và nhu cầu 

xã hội chỉ mới đáp ứng 63.4% (yêu cầu của NTD là 87.8%); 

 Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin đáp ứng 85.3%/100; Tư duy hệ thống đáp 

ứng 82.9/100 và Khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề đáp ứng 83%/100. 

 Trình độ ngoại ngữ đáp ứng 56.1/80.5% yêu cầu NTD. Đây là tiêu chí luôn được NTD 

nhấn mạnh trong các lần khảo sát. Mặc dù còn thấp nhưng so với năm 2018 (đạt 45.7%), tỉ lệ 

này có cải thiện. Nhà trường và các Khoa cần tiếp tục cố gắng tìm kiếm các giải pháp để nâng 

cao trình độ ngoại ngữ cho SV.  

3. Đánh giá chung của NTD đối với SVTN của Trường 

Theo biểu đồ 2, có 38.1% (16 NTD) đánh giá SVTN của Trường đáp ứng tốt yêu cầu 

công việc, 61.9% (26 NTD) cho rằng về cơ bản SVTN đã đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên cần phải 

học thêm các khóa bồi dưỡng. 

So với các đợt khảo sát trước, tỷ lệ đáp ứng tốt ở năm 2019 đã tăng nhẹ, cụ thể: năm 

2018: 34.3%; năm 2016: 27.8% và năm 2015: 30.0% 

 

Biểu đồ 2. Mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của SVTN (%) 

38.1

61.9
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Đáp ứng tốt Cơ bản đáp ứng nhưng phải học thêm 
các khóa bồi dưỡng
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Theo biểu đồ 2, nội dung các khóa đào tạo, bồi dưỡng thêm mà đơn vị tuyển dụng đã tổ 

chức cho SVTN của Trường là: Kỹ năng chuyên môn/nghiệp vụ 75.6% (năm 2018: 83.3%), 

kiến thức chuyên môn lĩnh vực CNTT: 65.9% (năm 2018: 80%), tác phong công nghiệp: 48.8% 

(năm 2018: 54.3%), ngoại ngữ: 41.5% (năm 2018: 37.1%). 

Riêng nội dung về kỹ năng mềm (71.1%), một số kỹ năng cụ thể mà NTD đã đào tạo 

cho SVTN là:  

- Kỹ năng làm việc nhóm (13 NTD); 

- Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề (15 NTD); 

- Kỹ năng giao tiếp (17 NTD); 

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian (10 NTD); 

- Kỹ năng thuyết trình, trình bày (19 NTD) 

 Ngoài ra, có một số kỹ năng khác như: Kỹ năng quản lý công việc, kiến thức phát triển 

phần mềm thực tế, khả năng hòa nhập với tổ chức, tính chuyên nghiệp 

 

Biểu đồ 3. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng thêm cho SVTN của Trường (%) 

4. Mức độ hài lòng của Tổ chức đối với SVTN của Trường 

Dưới đây là mức độ hài lòng của NTD qua kết quả của các đợt khảo sát: 
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Biểu đồ. Mức độ hài lòng của NTD đối với SVTN (%) 
 

5. Mức lương khởi điểm của Tổ chức đối với SVTN của Trường 

Dữ liệu thu được từ 42 đơn vị tuyển dụng cho thấy, tùy theo từng vị trí công việc và loại 

hình doanh nghiệp mà mức lương khởi điểm dành cho SVTN của Trường có sự khác biệt, dao 

động từ 7 triệu đồng đến trên 20 triệu đồng. Đối với các tổ chức tư nhân, quốc tế lương được 

xét theo năng lực và các điều kiện đính kèm (khả năng kết nối, tạo lợi nhuận,...), bên cạnh 

lương còn các chế độ đãi ngộ riêng với từng kiểu nhân viên. 

Nhìn chung, đây là mức lương phù hợp với một SVTN trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin hiện nay. 

6. Mức độ ưu tiên tuyển dụng đối với SVTN của Trường 

Khảo sát cũng tìm hiểu mức độ ưu tiên của NTD trong việc tuyển chọn người làm việc 

khi so sánh giữa SVTN của Trường với SVTN của một số Trường cùng đào tạo về công nghệ 

thông tin như ĐH Bách Khoa ĐHQG-HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM, ĐH Sư 

phạm Kỹ thuật TP. HCM, Hutech,... 

Kết quả khảo sát cho thấy 28/42 NTD (có 1 doanh nghiệp không xếp thứ tự ưu tiên mà 

theo đáp ứng công việc) cho biết SVTN của Trường là lựa chọn đầu tiên của tổ chức khi có 

nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Kết quả này, đã phản ánh một phần 

uy tín trong đào tạo của Nhà trường, khi chất lượng SVTN của Trường đã được các tổ chức, 

doanh nghiệp tin tưởng, tuyển dụng. 
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Biểu đồ. Mức độ ưu tiên của NTD khi tuyển dụng SVTN của Trường (%) 

7. Các hoạt động NTD có thể hỗ trợ với Trường 

Dưới đây là một số hoạt động NTD cho biết có thể hỗ trợ, hợp tác với Trường. Qua đây, 

các khoa/bộ môn nên xem xét và có kế hoạch hợp tác với các đơn vị tuyển dụng nhằm mục 

đích kết nối, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, đồng thời, tận dụng các nguồn lực bên ngoài để 

phát triển đào tạo tại đơn vị mình trong năm 2019. 

 

Biểu đồ 5. Các hoạt động NTD có thể hợp tác, hỗ trợ tại Trường (%) 
8. Ý kiến nhận xét của Tổ chức về SVTN của Trường và xu hướng nghề nghiệp 

trong lĩnh vực CNTT hiện nay (xem Phụ lục 1) 

III. KẾT LUẬN 

Mặc dù còn một số khó khăn trong công tác thu thập ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp, 
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nhưng đợt khảo sát năm 2019của Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM đã thu được 

những thông tin cụ thể, đáng tin cậy về nhận xét của NTD đối với SVTN của Trường và các 

đề xuất giúp Trường/Khoa cải thiện, đổi mới. Những thông tin này giúp nhà trường nhìn lại 

chất lượng của hoạt động đào tạo, rà soát và bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho 

SV. 

Để thu thập ý kiến NTD hiệu quả hơn, các khoa/bộ môn cần thường xuyên đa dạng hóa 

các hình thức lấy ý kiến: khảo sát, tổ chức các buổi gặp mặt giữa NTD với đơn vị, các buổi tư 

vấn, ngày hội việc làm giữa NTD và sinh viên,.. nhằm tận dụng sự hỗ trợ từ phía NTD, trên 

cơ sở đó thúc đẩy sự hợp tác ngày một gắn bó hơn giữa NTD và Nhà trường. 

 PHÒNG TT-PC-ĐBCL 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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