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TRUNG ƢƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM 

 

Số:        /BC-HVTTNVN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 

BÁO CÁO 

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018  

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

 

 

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 

của Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình 

việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng, sau 

khi triển khai thu thập thông tin, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trân trọng 

báo cáo nhƣ sau:  

1. Mục đích 

- Làm cơ sở để Học viện điều chỉnh và hoàn thiện chƣơng trình đào tạo phù 

hợp với nhu cầu xã hội. 

- Kết quả khảo sát cung cấp số liệu để nghiên cứu, xem xét điều chỉ chỉ tiêu 

tuyển sinh, cơ cấu ngành, bổ sung, cập nhập nội dung chƣơng trình đào tạo. 

2. Thời gian khảo sát : Từ tháng 01/11/2019 đến tháng 01/12/2019 

3. Đối tượng khảo sát: 

Năm 2018, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có 410 sinh viên khoá 3 đủ 

điều kiện đƣợc nhận bằng tốt nghiệp ra trƣờng, bao gồm 145 sinh viên thuộc 

ngành Công tác thanh thiếu niên; 174 sinh viên thuộc ngành Xây dựng Đảng và 

Chính quyền Nhà nƣớc; 91 sinh viên thuộc ngành Công tác xã hội. Sinh viên nam 

là 138 em, chiếm 33.65%, sinh viên nữ là 272 em, chiếm 66.34%.  

3. Phương pháp triển khai khảo sát  

Để nắm bắt đƣợc đầy đủ, chính xác về tình hình việc làm của sinh viên hệ đại 

học chính quy sau khi tốt nghiệp ra trƣờng, Học viện đã xây dựng kế hoạch tiến 

hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau một năm tốt nghiệp, cụ thể nhƣ: 

- Thiết lập khảo sát ý kiến phản hồi google form đăng lên các trang website, 

Facebook của Học viện, Facebook các lớp 
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- Liên hệ với các cựu sinh viên nguyên là Ban Cán sự các lớp khoá 3 nay là 

Ban liên lạc cựu sinh viên khoá 3 gửi phiếu khảo sát qua địa chỉ email đến từng 

sinh viên trong lớp để khảo sát. 

- Gọi điện trực tiếp đến từng sinh viên.  

4. Kết quả khảo sát 

Trên tổng số 410 sinh viên tốt nghiệp năm 2018, Học viện nhận đƣợc sự 

phản hồi của 130 em, kết quả cụ thể nhƣ sau: 

- Sinh viên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nƣớc gồm 174 em 

ra trƣờng có 73 em phản hồi thông tin, trong đó có 54 đã xin đƣợc việc đi làm và 

01 em tiếp tục học lên cao học chiếm 75.34%, 08 em chƣa xin đƣợc việc làm ổn 

định chiếm 24.65%. 

- Sinh viên ngành Công tác Thanh thiếu niên gồm 141 em ra trƣờng có 28 em 

phản hồi thông tin, trong đó có 26 em đã xin đƣợc việc đi làm chiếm 92,86%, 02 

em chƣa xin đƣợc việc làm ổn định chiếm 2,90%. 

- Sinh viên ngành Công tác Xã hội gồm 86 em ra trƣờng có 29 phản hồi 

thông tin, trong đó có 14 em đã xin đƣợc việc đi làm chiếm 48.28%, 07 em chƣa 

có việc làm chiếm 24,13%. 

- Số lƣợng sinh viên phản hồi thông tin của cả ba ngành hiện đã đi làm là 94 

em chiếm 72.30%. Tỉ lệ các em làm việc đúng chuyên ngành hoặc có liên quan 

đến chuyên ngành đƣợc đào tạo là 43.84%, tỉ lệ sinh viên làm việc không liên 

quan đến ngành đƣợc đào tạo là 28.46%. Khu vực sinh viên làm việc đông nhất là 

khu vực tƣ nhân gồm 65 em chiếm 50%, sinh viên làm việc tại khu vực Nhà nƣớc 

là 29 em chiếm tỉ lệ 22.31%,.  

4. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình khảo sát. 

- Thuận lợi 

Sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Học viện, sự tích cực của các giáo vụ 

khoa, giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là các em sinh viên nguyên là ban cán sự các 

lớp khoá 3. 

- Khó khăn  
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+ Sinh viên khi tốt nghiệp ra trƣờng thƣờng thay đổi một số thông tin cá 

nhân nhƣ số điện thoại, địa chỉ email nên rất khó để liên hệ, ảnh hƣởng lớn đến 

việc khảo sát. 

+ Một số sinh viên do chƣa xin đƣợc việc làm, hoặc xin đƣợc việc làm trái 

ngành, hoặc công việc chƣa ổn định nên ngại giao tiếp không cung cấp thông tin 

cho thầy cô. 

5. Kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Nên bỏ cột số thẻ căn cƣớc/CMND đi ở biểu mẫu số 2 vì lý do là thông tin 

cá nhân. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các bộ, ngành điều tra khảo sát 

và đánh giá về nhu cầu lao động, việc làm để xây dựng cơ cấu đào tạo các 

ngành, nghề hợp lý, đồng thời đƣa ra cảnh báo, khuyến cáo đối với ngƣời học về 

nhu cầu nhân lực trong hiện tại và tƣơng lai gần, giúp ngƣời học có định hƣớng 

và lựa chọn ngành nghề đúng đắn. 

Trên đây là tình hình việc làm của sinh viên khoá 3 tốt nghiệp ra trƣờng 

năm 2018 và một số kiến nghị đề xuất của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, 

trân trọng báo cáo. 

Nơi nhận: 
- Vụ GDĐH-Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lƣu TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

TS. Nguyễn Hải Đăng 

 


