
TIÊU CHUẨN 11

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG

Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm

việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ

trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập.

Trường Đại học Phú Xuân quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong thông

qua việc xây dựng các quy định, quy chế, quy trình cho các hoạt động. Đồng thời Trường

có hệ thống quy trình nhằm thu thập, xử lý báo cáo, nhận và chuyển thông tin trong các

bộ phận liên quan. Với mỗi hoạt động của Nhà trường đều có các văn bản quy định,

hướng dẫn giúp cho việc thực hiện được thuận tiện và dễ dàng.

Về hoạt động đào tạo: Trường phân công các Khoa/bộ môn xây dựng các Chương

trình đào tạo cho các ngành đào tạo. Phòng Đào tạo có trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh

các quy định, quy chế về đào tạo, cụ thể các quy chế: Quy chế đào tạo, Quy chế về công

tác sinh viên, Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Về hoạt động Nghiên cứu khoa học: Trường phân công phòng Khoa học, Công nghệ

và HTQT có trách nhiệm xây dựng chính sách về hoạt động NCKH.

Về hoạt động phục vụ cộng đồng, Ban PVCĐ của Trường có trách nhiệm tham mưu

cho BGH về các chính sách, kế hoạch về hoạt động PVCĐ. Trường có quy định quản lý

hoạt động kết nối và PVCĐ nhằm hướng dẫn thực hiện các hoạt động PVCĐ trong

trường.

Các quy định, quy chế, quy trình… được phổ biến đến các bộ phận phòng ban thông

qua hệ thống văn, thông báo trên Workplace.

Về hoạt động quản lý CBGV, Trường Đại học Phú Xuân ban hành nhiều chính sách

nhằm hướng dẫn thực hiện các hoạt động như: Xây dựng bảng lương cho CBGV; Quy

định về mức lương và chế độ thu nhập cho CBGV; quy định về phụ cấp cho Trưởng

ngành; chính sách thu hút giảng viên các ngành; Quy định về thực hiện chế độ khám sức

khỏe định kỳ; quy định về công tác phí.
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Nhà trường duy trì hệ thống nhằm thu thập, xử lý báo cáo, nhận và chuyển thông tin

thông suốt trong các bộ phận liên quan trong hệ thống ĐBCL thông qua các kênh:

- Các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng; thông qua các cuộc họp sơ kết, tổng kết;

- Các quyết định ban hành quy định, quy chế cho các hoạt động trong các mảng

đào tạo, NCKH, PVCĐ của trường; các quy định này được phổ biến đến toàn thể

CBGV liên quan thông qua hệ thống văn thư.

- 14 quy trình quy định cho các hoạt động. Trong bộ quy trình có nêu thông tin về

trình tự thực hiện công việc, trách nhiệm thực hiện, báo cáo, thu thập số liệu chỉ

tiêu quá trình, thực hiện các hoạt động xử lý chỉ tiêu không đạt

- Kênh trao đổi thông tin trên Workplace: đây là kênh trao đổi thông tin rất nhanh

chóng, hiệu quả, nhằm giúp xử lý công việc nhanh nhất có thể.

- Hệ thống kế hoạch, báo cáo của các bộ phận định kỳ, trong đó có các thông tin về

công việc thực hiện, kết quả thực hiện, báo cáo đến các bộ phận liên quan và

BGH.

Đặc biệt, Trường ban hành đề án vị trí, trình độ, năng lực việc làm tại trường bao

gồm toàn bộ các vị trí trong hệ thống quản trị trong đó quy định trách nhiệm công việc,

báo cáo công việc liên quan trong hệ thống quản trị.

Đối với các đối tượng liên quan bên trong và bên ngoài, Trường tổ chức khảo sát ý

kiến, thu thập dữ liệu, xử lý, viết báo cáo gửi đến BGH và chuyển thông tin phản hồi đến

các đối tượng thông tin liên quan. Các thông tin thu được qua các kênh góp ý bằng các

đối thoại, hòm thư góp ý, bằng điện thoại, … Nhà trường giao trách nhiệm cho từng đơn

vị chủ trì xử lý, báo cáo và lưu trữ.

Tự đánh giá tiêu chí 11.1: 5/7 điểm.
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Tiêu chí 11.2. Thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm kết quả phân

tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên

quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật

và an toàn.

Để đảm bảo tính phù hợp, chính xác, sẵn có, thống nhất của các thông tin ĐBCL

bên trong, Trường đại học Phú Xuân thực hiện các hành động:

- Trường xây dựng bộ quy trình theo ISO 9001:2015 quy định các bước thực hiện

công việc và có cơ chế kiểm tra chéo – thông tin đầu ra của hoạt động này là thông tin

đầu vào của hoạt động khác – được quy định cụ thể trong các quy trình hướng dẫn công

việc nghiệp vụ. Trường đăng các tài liệu quy trình trên kênh Google drive dùng chung, có

phân quyền nhằm đảm bảo tính an toàn, để CBGV có thể truy cập lấy thông tin chính xác

quy định trong các hoạt động.

- Thông tin từ các hoạt động nghiệp vụ của các bộ phận được đảm bảo tính phù hợp,

chính xác. Trường hợp có vấn đề phát sinh sẽ được xử lý qua các báo cáo hoạt động trong

cuộc họp giao ban hàng tuần, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết năm, họp xem xét lãnh đạo

đối với hệ thống chất lượng. Các bộ phận chức năng có trách nhiệm thực hiện hoạt động

được phân công, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả hoạt động lên BGH. Ngoài ra bộ

chỉ tiêu quá trình của Trường được bộ phận Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

thu thập dữ liệu, theo dõi thường xuyên; nếu chỉ tiêu nào không đạt, các bộ phận chức

năng phải phân tích nguyên nhân, đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa phù hợp và

báo cáo trong các cuộc họp kể trên.

- Tính chính xác và sẵn có của các thông tin liên quan đến hoạt động nghiệp vụ còn

được đảm bảo bằng hoạt động kiểm soát nội bộ của bộ phận Thanh tra, Khảo thí và Đảm

bảo chất lượng quy định trong quy trình Chất lượng.

- Thông tin 3 công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT như quy chế tuyển sinh, tỷ

lệ SV có việc làm theo quy định được công bố trên các kênh tin tức chính thức của

Trường.
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- Văn bản đến, văn bản đi, quyết định nội bộ của Nhà trường được quản lý, theo dõi

chặt chẽ bởi phòng Hành chính. Các văn bản, tài liệu có số hiệu và năm để nhận biết thời

gian ban hành văn bản.

- Kết quả các đợt khảo sát các bên liên quan được gửi đến các bộ phận chức năng để

phân tích, xử lý và thông tin các hành động xử lý đến các bộ phận liên quan. Những

thông tin nhạy cảm, mang tính bảo mật chỉ được chuyển đến BGH và các bộ phận có liên

quan nhằm đảm bảo bảo mật thông tin cần thiết.

- Các thông tin về Nhà trường, về đào tạo như: CTĐT, đăng ký học phần, TKB, lịch

thi, kết quả học tập rèn luyện, ... được công bố cho SV trên trang Facebook và

ums.phuxuan.edu.vn. Sinh viên cần truy cập bằng tài khoản cá nhân để xem được thông

tin chung và thông tin cá nhân.

- Để truy cập kênh Google drive này, CBGV phải đăng nhập bằng tài khoản email

cá nhân do Trường cấp (email đuôi phuxuan.edu.vn). Nhằm quản lý và bảo mật thông tin,

Trường có quy trình quy định hoạt động Công nghệ thông tin, trong đó quy định công tác

cấp, thu hồi tài khoản người dùng khi có CBGV/ sinh viên mới hoặc nghỉ việc/thôi học.

Quy trình cũng quy định cách thức dự phòng thông tin và sao lưu dữ liệu trong trường

hợp có rủi ro.

Tất cả các thông tin về ĐBCL bên trong Nhà trường bao gồm các thông tin sơ

cấp và thông tin thứ cấp (các kết quả phân tích dữ liệu) đều được ban hành và tổ chức lưu

trữ theo đúng các quy định hành chính của Nhà nước, phù hợp, chính xác và luôn sẵn có

để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan, đồng thời hỗ trợ cho việc ra các quyết định

giúp cho việc điều hành và quản lý của Nhà trường thuận lợi và hiệu quả.

Tự đánh giá tiêu chí 11.2: 5/7 điểm.

Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số

lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin.

Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Nhà trường được rà soát thể hiện qua:
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- Hoạt động đánh giá nội bộ, được quy định trong quy trình Chất lượng, thông qua

hoạt động đánh giá nội bộ. Tính đến nay, Trường đã thực hiện 02 lần đánh giá nội bộ; Kết

quả đánh giá được gửi đến Trưởng bộ phận liên quan cùng Lãnh đạo để có hành động

khắc phục, phòng ngừa và cải tiến. Ngoài ra dựa vào kết quả khảo sát các bên liên quan,

Trường cũng có những hành động rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL nội bộ, từ đó

có những cải tiến thích hợp.

- Hoạt động rà soát khi ban hành, sửa đổi tài liệu và thực hiện hoạt động kiểm soát

tài liệu trong quy trình Chất lượng. Theo đó, các văn bản ban hành đều có bước rà soát để

cải tiến (theo kế hoạch hoặc đột xuất theo nhu cầu).

- Hệ thống chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu quá trình được phòng Thanh tra, Khảo thí và

ĐBCL rà soát hàng tháng, trường hợp chỉ tiêu nào không đạt, bộ phận chức năng được

phân công phải phân tích, xác định nguyên nhân và có hành động khắc phục, phòng ngừa

(nếu có) kịp thời.

- Trường ký hợp đồng với tổ chức đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

nhằm đánh giá, rà soát hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có cả hệ thống thông tin nội

bộ. Hoạt động này được thực hiện hàng năm.

- Đối với thông tin tài chính, hàng năm Ban kiểm soát tập đoàn thực hiện thanh tra

tài chính của trường.

- Tính bảo mật và an toàn của dữ liệu được đảm bảo: dữ liệu liên quan đến các bộ

phận khác nhau được phân quyền truy cập vào hệ thống của trường theo chức năng của

từng nhóm dữ liệu theo danh sách cán bộ của từng bộ phận. Hệ thống wifi truy cập được

cấp mật khẩu truy cập. CBGV và sinh viên cần sử dụng email và mật khẩu được cấp để

truy cập vào các hệ thống phần mềm cho các hoạt động của trường

- Hệ thống mạng Wifi được kiểm soát bằng bộ giám sát tập trung (Wireless

controller), giúp quản lý và kiểm soát tốt hơn. Đối với những phần mềm quản lý, phục vụ

việc dạy và học như UMS, CMR, Odoo, CBGV sẽ được cấp 1 tài khoản để truy cập
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thông tin liên quan cá nhân và để truyền đạt thông tin nội bộ của nhà trường nhanh chóng

và chính xác, đảm bảo tính thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin.

Tự đánh giá tiêu chí 11.3: 4/7 điểm.

Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong cũng như các

chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong

được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong của

Trường được cải tiến nhiều, cụ thể:

- Trước đây, Trường đã soạn thảo bộ quy trình làm việc của các hoạt động, tuy

nhiên bộ quy trình chưa đi vào thực tế chưa thực sự đúng với thực tế. Đến năm 2020,

Trường xây dựng bộ quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao phủ toàn bộ các hoạt

động trong trường, bộ quy trình đã thực sự đáp ứng yêu cầu quản trị của Trường và đã

được ban hành áp dụng vào tháng 11/2020.

- Qua 02 lần đánh giá nội bộ, bộ quy trình được rà soát và cải tiến theo thực tế công

việc. Đến nay, bộ quy trình đã được cải tiến 06 lần.

- Trước đây Trường chưa xây dựng bộ chỉ tiêu chất lượng cụ thể. Đến tháng

11/2020, Trường đã xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường tính hiệu lực, hiệu quả với 11 chỉ tiêu.

Đến tháng 7/2021, Trường thực hiện tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

CSGD theo Thông tư 12/2017, bộ chỉ tiêu được tiếp tục cải tiến, bổ sung để đo lường đáp

ứng yêu cầu tiêu chuẩn.

- Trước đây Trường chưa có bộ phận chuyên trách về truyền thông nội bộ, các bộ

phận chủ động thông tin cho nhau về thông tin hoạt động bộ phận mình phụ trách. Đối

với thông tin ra bên ngoài, hàng năm Ban Truyền thông và tư vấn chiêu sinh/Hội đồng

tuyển sinh hàng năm của trường có trách nhiệm thực hiện. Đến năm 2021, Trường thành

lập bộ phận Ban Truyền thông có trách nhiệm truyền thông nội bộ và bên ngoài, trong đó

có các thông tin về ĐBCL nội bộ. Với hoạt động NCKH, Trường thành lập phòng Khoa
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học, Công nghệ và HTQT nhằm quản lý thông tin nội bộ về các hoạt động này tại trường.

Tương tự, với hoạt động PVCĐ, Trường thành lập Ban PVCĐ (kiêm nhiệm) nhằm quản

lý, tham mưu cho BGH về các hoạt động PVCĐ.

- Hệ thống các chính sách quản lý thông tin nội bộ cũng được cải tiến nhằm hỗ trợ

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Cụ thể:

o Trước đây Trường chưa ban hành thành quy định hướng dẫn thực hiện các hoạt

động PVCĐ, đến năm 2019 Trường ban hành quy định quản lý hoạt động kết nối

và PVCĐ nhằm hướng dẫn công tác và các thông tin về PVCĐ

o Quy định về hoạt động NCKH cũng được cải tiến 03 lần nhằm đáp ứng thực tế

quản lý hoạt động và thông tin nội bộ về NCKH.

Nhiều thông tin ĐBCL bên trong đã được quản lý tập trung trên các hệ thống

phần mềm của Trường (UMS, Odoo, CMR), tuy nhiên vẫn còn nhiều thông tin ĐBCL

bên trong chưa được tin học hóa một cách đồng bộ nhằm tăng hiệu quả quản lý và truyền

đạt thông tin.

Tự đánh giá tiêu chí 11.4: 5/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 11

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Trường có bộ phận đầu mối là bộ phận Hành chính thuộc phòng Tổng hợp, phòng

Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL trong việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong (từ thu thập,

xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin) ở từng lĩnh vực cụ thể (đào tạo, NCKH, phục

vụ cộng đồng).

Hệ thống thông tin của Trường được rà soát hàng năm bởi chính bộ phận chức năng,

bộ phận ĐBCL thông qua hoạt động đánh giá nội bộ hàng năm.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Nhiều thông tin ĐBCL bên trong đã được quản lý tập trung trên các hệ thống phần

mềm của Trường (UMS, Odoo, CRM), tuy nhiên vẫn còn nhiều thông tin ĐBCL bên
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trong chưa được tin học hóa một cách đồng bộ nhằm tăng hiệu quả quản lý và truyền đạt

thông tin.

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)
1 Đồng bộ

hóa hệ
thống thông
tin

BGH ban hành văn bản chỉ đạo
các đơn vị đào tạo áp dụng triệt để
việc tin học hóa quản lý hệ thống
thông tin của đơn vị

Phòng
Tổng hợp

Thường xuyên

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 11 4,75

Tiêu chí 11.1 5

Tiêu chí 11.2 5

Tiêu chí 11.3 4

Tiêu chí 11.4 5

8


