
PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

TIÊU CHUẨN 1

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ VĂN HÓA

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở

giáo dục đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.

Trường Đại học Phú Xuân xây dựng tầm nhìn và sứ mạng làm kim chỉ nam cho tất

cả các hoạt động trong Trường từ khi thành lập. Qua các giai đoạn, tầm nhìn và sứ mạng

của Trường được rà soát, điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển

kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. (Chiến lược năm 2013, 2018…)

Tầm nhìn của Trường là “Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tiên phong về

đổi mới sáng tạo dựa trên tinh thần doanh nghiệp và hành động chuyên nghiệp”. Sứ mạng

của Trường là “Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tiên phong trong đổi mới

giáo dục đại học, đổi mới mô hình xây dựng, đào tạo tài năng với thái độ chuyên nghiệp,

kỹ năng tốt và kiến thức đầy đủ để có việc làm với thu nhập cao, khởi nghiệp thành công

nhằm tạo ra những giá trị tốt đẹp cho người học và xã hội”. Sứ mạng và Tầm nhìn của

Trường được công bố thông qua Quyết định ban hành Sổ tay chất lượng của trường và

Quyết định công bố sứ mạng, tầm nhìn. Các văn bản này được truyền thông đến toàn bộ

CBGV thông qua hệ thống văn thư, đồng thời truyền thông qua kênh thông báo trên

Workplace  và công bố trên website của trường.

Ban Lãnh đạo trường có trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh tầm nhìn và sứ mạng của

Trường theo đặc thù hoạt động và phù hợp với bối cảnh trong từng giai đoạn phát triển

của Trường. Đồng thời, HĐQT giao Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh

tầm nhìn, sứ mạng của Trường.

Trong quá trình xây dựng, tầm nhìn và sứ mạng của Trường nhận được ý kiến, sự

góp ý để hoàn thiện của CBQL các bộ phận, phòng ban trong các cuộc họp giao ban, ,

trong cuộc họp chiến lược. Giá trị cốt lõi của trường, nội dung then chốt để xây dựng

Tầm nhìn, sứ mạng của Trường, cùng Triết lý đào tạo được đưa ra lấy ý kiến các bên liên
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quan trong quá trình xây dựng như chủ đầu tư (Tổ chức giáo dục EQuest), các nhà tuyển

dụng, các doanh nghiệp trong buổi hội thảo Tọa đàm giáo dục Đại học năm 2018 do

Trường tổ chức tầm nhìn, sứ mạng, triết lý đào tạo, văn hóa của nhà trường còn được

lấy ý kiến của Đảng bộ Trường thông qua Hội nghị Đảng bộ. Tầm nhìn, sứ mạng được

ban hành chính thức vào tháng 10 năm 2019 sau một quá trình trao đổi, lấy ý kiến thống

nhất và được công bố rộng rãi cho toàn thể CBGV trong trường.

Quá trình xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa của trường được quy định trong

Quy trình Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, kế hoạch chiến lược, mục tiêu chiến

lược. Quy trình quy định các bước từ khi dự thảo, lấy ý kiến các bên liên quan, xin phê

duyệt, ban hành và truyền thông đến các đối tượng liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng tầm nhìn và sứ mạng năm 2018 của Trường

còn thiếu ý kiến từ các bên có liên quan khác như người học, phụ huynh, các tổ chức xã

hội – nghề nghiệp.

Tầm nhìn, sứ mạng của Trường cũng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế địa

phương và cả nước. Tầm nhìn, sứ mạng của Trường tăng cường đổi mới trong giáo dục,

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khởi nghiệp hoàn toàn phù hợp với định

hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “...thúc

đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;  xây dựng cơ chế, chính sách

đặc thù, phù hợp, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện

mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của

mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân…”; “ Đến năm 2030, Thừa Thiên

Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du

lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công

nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”; hoàn toàn phù hợp với

các nhiệm vụ, giải pháp phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2019-2030 “Tập

trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…”.

Tự đánh giá tiêu chí 1.1: 6/7 điểm.
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Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với

tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục.

Trường Đại học Phú Xuân xây dựng chuẩn mực văn hóa, ứng xử trong nhà trường

như sau:

- Trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng;

- Luôn học hỏi, cầu thị, cống hiến hết mình vì sự phát triển chung;

- Tôn trọng và thúc đẩy sự đổi mới;

- Bình đẳng, dân chủ và tôn trọng mọi sự khác biệt;

- Chia sẻ, hợp tác, hành động chuyên nghiệp và cùng nhau phát triển.

Tại trường Đại học Phú Xuân, đổi mới, sáng tạo luôn là tinh thần mà thầy và trò

liên tục phát huy trong hoạt động dạy và học. Văn hóa này hoàn toàn phù hợp với tầm

nhìn và sứ mạng của Trường, đáp ứng được yêu cầu ”đổi mới, sáng tạo, có trách nhiệm,

chuyên nghiệp và hợp tác thành công” của tầm nhìn và sứ mạng,.

Bảng So sánh tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường Đại học Phú Xuân

Sứ mạng Tầm nhìn Văn hóa

Trường Đại học Phú Xuân

là trường đại học tiên

phong trong đổi mới giáo

dục đại học, đổi mới mô

hình xây dựng, đào tạo tài

năng với thái độ chuyên

nghiệp, kỹ năng tốt và kiến

thức đầy đủ để có việc làm

với thu nhập cao, khởi

nghiệp thành công nhằm

tạo ra những giá trị tốt

Trường Đại học Phú

Xuân là trường đại

học tiên phong về đổi

mới sáng tạo dựa trên

tinh thần doanh

nghiệp và hành động

chuyên nghiệp.

- Trách nhiệm với bản

thân và với cộng đồng;

- Luôn học hỏi, cầu thị,

cống hiến hết mình vì

sự phát triển chung;

- Tôn trọng và thúc đẩy

sự đổi mới;

- Bình đẳng, dân chủ và

tôn trọng mọi sự khác

biệt;
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đẹp cho người học và xã

hội.

- Chia sẻ, hợp tác, hành

động chuyên nghiệp và

cùng nhau phát triển.

Văn hóa của Trường là một trong những phương tiện, cách thức để truyền tải và

thực hiện tầm nhìn, sứ mạng của Trường. Do vậy, những năm vừa qua Trường có nhiều

hành động thúc đẩy các giá trị văn hóa trong toàn thể CBGV và sinh viên nhằm phù hợp

và hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mạng như:

- Truyền thông văn hóa của trường trên website;

- In thành các bảng, pano trong khuôn viên trường;

- Lồng ghép truyền thông về văn hóa trong các sự kiện tổ chức cho CBGV và sinh

viên;

- CBGV tham gia các khóa đào tạo do Tập đoàn EQuest tổ chức về văn hóa của toàn

tập đoàn và văn hóa của Trường

- Tạo các nhóm trao đổi thông tin trên workplace, facebook giữa giảng viên và sinh

viên nhằm trao đổi thông tin một cách bình đẳng về các hoạt động của nhà trường;

- Bổ sung nội dung vào CTĐT cho sinh viên có các môn nhằm tăng cường tính trách

nhiệm, hợp tác như: các nội dung tự học, các bài tập nhóm có nội dung cá nhân,

môn học OJT để sinh viên làm việc tại doanh nghiệp...;

Từ tháng 01/2021, Trường thành lập Ban Truyền thông, có trách nhiệm truyền tải

thông tin nội bộ và văn hóa của trường đến CBGV và sinh.

Tự đánh giá tiêu chí 1.2: 6/7 điểm.

Tiêu chí 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được phổ biến,

quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện.

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường Đại học Phú Xuân được truyền thông

đến toàn thể CBGV và SV của nhà trường và các đối tượng liên quan bên ngoài trên các
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phương tiện truyền thông của Trường. Lãnh đạo nhà trường tổ chức sự kiện nhằm phổ

biến sâu rộng tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của nhà trường đến toàn thể các bên

liên quan. Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Trường được phổ biến đến các kênh, cụ

thể:

- Trang thông tin điện tử https://phuxuan.edu.vn/;

- Truyền thông cho CBGV thông qua Workplace;

- Trên các bảng pano treo ở các phòng làm việc, khuôn viên;

- Tầm nhìn, sứ mạng còn được quán triệt, phổ biến và giải thích đến CBGV thông

qua các cuộc họp giao ban giai đoạn xây dựng, điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng;

- Sổ tay sinh viên phát cho sinh viên đầu khóa học

- Phổ biến cho sinh viên thông qua các đợt định hướng đầu khóa học định hướng khi

vào các giai đoạn quan trọng.

- Phổ biến đến các trường trung học phổ thông thông qua các buổi tư vấn tuyển sinh,

Open day tại các trường trung học phổ thông.

- Phổ biến cho xã hội thông qua các ấn phẩm tuyển sinh phát ra bên ngoài.

- In trên sổ ghi chép phát cho CGBV và đối tác.

Nhằm quán triệt sâu hơn về tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa, năm 2021, Trường đã

khảo sát ý kiến của CBGV về nội dung này, nhằm ghi nhận ý kiến đánh giá của CBGV về

tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, làm căn cứ điều chỉnh (nếu cần). Điểm khảo sát về tầm nhìn,

sứ mạng của trường được CBGV đánh giá năm 2021 đạt 4,03/5.

Ngoài ra, tầm nhìn, sứ mạng còn được phổ biến, giải thích, quán triệt đến các đối

tượng liên quan khác thông qua các hội thảo, hội nghị có chủ đầu tư (Tổ chức giáo dục

Equest), các doanh nghiệp tham gia.

Tháng 3/2021, Trường cũng đã quán triệt, phổ biến về tầm nhìn, sứ mạng cho toàn

thể CBGV trong đợt tập huấn về công tác ĐBCL cho toàn thể CBGV.

Tự đánh giá tiêu chí 1.3:  5/7 điểm.
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Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được rà soát để

đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.

Để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan, tầm nhìn và sứ mạng của

Trường Đại học Phú Xuân được rà soát theo từng giai đoạn, đáp ứng mục tiêu phát triển

kinh tế xã hội của địa phương và mục tiêu phát triển của trường theo từng giai đoạn. Theo

các giai đoạn, Ban Lãnh đạo nhà trường là bộ phận xây dựng, điều chỉnh tầm nhìn, sứ

mạng của trường.

Giai đoạn trước đây, khi chưa sáp nhập vào Tổ chức giáo dục EQuest, việc rà soát

tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của trường được Ban Lãnh đạo cũ thực hiện thông qua các

cuộc họp giao ban , và trong các cuộc họp chiến lược theo các giai đoạn của nhà trường.

Năm 2018, sau khi sáp nhập vào Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ (IAE), Hội đồng quản trị

đã giao cho Hiệu trưởng xây dựng tầm nhìn, sứ mạng. Đến tháng 6/2019, nhận thấy phần

tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi trong Chiến lược phát triển trường Đại học Phú Xuân

2018 - 2022 được viết chung chung, gộp vào nhau, có những điểm chưa thực sự phù

hợp…Hiệu trưởng đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và xây dựng mới lại tầm nhìn, sứ mạng

và văn hóa của nhà trường, đáp ứng mục tiêu phát triển giai đoạn mới, cụ thể:

- Trường tổ chức Hội nghị Tọa đàm giáo dục đại học vào tháng 7/2018, nhằm lấy ý

kiến các bên liên quan, giới thiệu tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển giai đoạn

tiếp theo của trường. Trong giai đoạn này, tầm nhìn, sứ mạng của trường đã được

thay mới, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới .

- Trường tổ chức rà soát tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa trong nội bộ Ban Lãnh đạo

thông qua cuộc họp trong Hội nghị Đảng bộ Trường Đại học Phú Xuân ngày

27/9/2019, và rà soát thông qua cuộc họp chiến lược của Hội đồng quản trị;

- Trường khảo sát CBGV năm 2021 nhằm lấy ý kiến đánh giá về tầm nhìn, sứ

mạng, văn hóa, làm căn cứ điều chỉnh trong giai đoạn tới (nếu cần);

Riêng về văn hóa, trước đây văn hóa nhà trường được lồng ghép vào các hoạt động

cụ thể chứ chưa có văn bản nào phát biểu chính thức. Đến tháng 12/2019, Trường rà soát
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nhằm xây dựng chiến lược giai đoạn mới, trong đó văn hóa của Trường cũng được rà soát

và ban hành chính thức văn bản phát biểu về văn hóa của trường trong Kế hoạch chiến

lược giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035 của Trường, đồng thời thành lập Ban Truyền

thông nhằm truyền bá thông tin chính thức này đến toàn thể CBGV và sinh viên.

Tự đánh giá tiêu chí 1.4: 5/7 điểm.

Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục cũng như quá

trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng

của các bên liên quan.

Qua các giai đoạn quan trọng, tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường Đại học

Phú Xuân đã được cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.

Giai đoạn trước khi sáp nhập và Tổ chức giáo dục EQuest, Trường chỉ xây dựng sứ

mạng và mục tiêu chiến lược. Sau khi sáp nhập vào Tổ chức giáo dục EQuest, ngoài xác

định giá trị của tổ chức (sứ mạng), Trường đã xác định mục tiêu, mong muốn mà Trường

cần đạt được trong một giai đoạn thông qua tầm nhìn, triết lý đào tạo và các mục tiêu cốt

lõi. Đây là một cải tiến mang tính đột phá, khi Trường xác định rõ ràng hơn mục tiêu cần

đạt được trong giai đoạn tới. Tầm nhìn của Trường được xây dựng gắn chặt định hướng

phát triển của Trường với định hướng phát triển kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời

thể hiện mô hình trường gắn với doanh nghiệp.

Về văn hóa, trước đây văn hóa nhà trường được lồng ghép vào các hoạt động cụ thể

chứ chưa có văn bản nào phát biểu chính thức. Đến tháng 12/2019, Trường ban hành

chính thức văn bản phát biểu về văn hóa của trường trong Kế hoạch chiến lược giai đoạn

2020-2025, tầm nhìn 2035 của Trường, đồng thời thành lập Ban Truyền thông nhằm

truyền bá thông tin chính thức này đến toàn thể CBGV và sinh viên Đến 20/08/2021,

Trường đã ban hành chính thức văn bản phát biểu về văn hóa của trường.

Bảng  So sánh tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường Đại học Phú Xuân qua các giai
đoạn

Nội dung Từ 2018 trở về trước Từ 2018 trở đi
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Tầm nhìn Không có Trường Đại học Phú Xuân là trường

đại học tiên phong về đổi mới sáng tạo

dựa trên tinh thần doanh nghiệp và

hành động chuyên nghiệp.

Sứ mạng Trường Đại học Phú Xuân là

cơ sở đào tạo đa ngành đa

cấp, cung cấp nguồn nhân

lực có chất lượng phục vụ

cho sự nghiệp phát triển kinh

tế - xã hội của tỉnh Thừa

Thiên Huế và khu vực miền

Trung - Tây Nguyên, góp

phần thực hiện chủ trương xã

hội hóa giáo dục của Đảng

và nhà nước

Trường Đại học Phú Xuân là trường

đại học tiên phong trong đổi mới giáo

dục đại học, đổi mới mô hình xây

dựng, đào tạo tài năng với thái độ

chuyên nghiệp, kỹ năng tốt và kiến

thức đầy đủ để có việc làm với thu

nhập cao, khởi nghiệp thành công

nhằm tạo ra những giá trị tốt đẹp cho

người học và xã hội.

Văn hóa Không xác định - Trách nhiệm với bản thân và với

cộng đồng;

- Luôn học hỏi, cầu thị, cống hiến

hết mình vì sự phát triển chung;

- Tôn trọng và thúc đẩy sự đổi mới;

- Bình đẳng, dân chủ và tôn trọng

mọi sự khác biệt;

- Chia sẻ, hợp tác, hành động chuyên

nghiệp và cùng nhau phát triển.
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Việc xây dựng, điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa của Trường trước đây không

được quy định thành quy trình. Đến năm 2021, sau khi áp dụng ISO 9001:2015, Trường

đã xây dựng Quy trình xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, kế hoạch và mục tiêu chiến lược.

Tự đánh giá tiêu chí 1.5: 6/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 1

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa của Trường được xây dựng với sự tham gia của CBGV,

chủ đầu tư, các doanh nghiệp; được ban hành, phổ biến, quán triệt trên đa dạng các

phương tiện cho các đối tượng liên quan biết.

Trường đã khảo sát ý kiến CBGV về tầm nhìn, sứ mạng năm 2021, làm căn cứ điều

chỉnh cho giai đoạn sau.

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của trường thường xuyên được rà soát, cải tiến, phù

hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với mục tiêu

phát triển từng giai đoạn của nhà trường.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Trong quá trình xây dựng tầm nhìn và sứ mạng năm 2018 của Trường còn thiếu ý

kiến từ các bên có liên quan khác như người học, phụ huynh, các tổ chức xã hội – nghề

nghiệp.

3. Kế hoạch cải tiến

T
T Mục tiêu Nội dung

Đơn vị/cá
nhân thực

hiện

Thời gian
thực hiện

(bắt đầu và
hoàn

thành)
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1 Lấy ý kiến
góp ý của các
bên liên quan

Đưa câu hỏi khảo sát (độ hài
lòng, ý kiến về nội dung cần
sửa đổi) về tầm nhìn, sứ mạng
và văn hóa của Trường vào
khảo sát SV học kỳ cuối và
khảo sát nhà tuyển dụng hàng
năm

Phòng Thanh
tra, Khảo thí
và ĐBCL

Từ đợt khảo
sát năm
2022

2 Rà soát và cải
tiến tầm nhìn,
sứ mạng hàng
năm cùng với
quá trình xây
dựng kế hoạch
chiến lược

Tiếp tục rà soát xây dựng, rà
soát tầm nhìn, sứ mạng, văn
hóa của Trường. Gắn tầm
nhìn, sứ mạng, văn hóa với kế
hoạch chiến lược để phát triển
đúng định hướng, chức năng,
nhiệm vụ của Trường

Ban Lãnh đạo Hàng năm

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 1 5,6

Tiêu chí 1.1 6

Tiêu chí 1.2 69
Tiêu chí 1.3 5

Tiêu chí 1.4 5

Tiêu chí 1.5 6
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