
TIÊU CHUẨN 12

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của cơ sở giáo

dục bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt

nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Nâng cao chất lượng là một nhiệm vụ được đặt trong kế hoạch chiến lược các giai

đoạn của Trường Đại học Phú Xuân. Căn cứ vào kế hoạch chiến lược các giai đoạn,

Trường lập kế hoạch chiến lược về hoạt động ĐBCL và bố trí nguồn lực để triển khai

theo các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch này. Kế hoạch chiến lược về hoạt động ĐBCL mới

được lập cho giai đoạn 2020-2025 và sẽ duy trì cho các giai đoạn tiếp theo, các giai đoạn

trước đó chưa lập.

Căn cứ trên kế hoạch chiến lược chung toàn trường và kế hoạch chiến lược về

ĐBCL cho giai đoạn 2020-2025, phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng lập

kế hoạch chất lượng riêng cho bộ phận và các hoạt động ĐBCL bên trong cho năm 2020,

2021. Kế hoạch nâng cao chất lượng còn được thể hiện thông qua các kế hoạch dự án

nghiên cứu, áp dụng các tiêu chuẩn ĐBCL như tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nằm trong kế hoạch cải tiến liên tục, năm 2020 Trường xây dựng và hoàn thiện hệ

thống quy trình theo ISO 9001:2015 nhằm quy định cách thức thực hiện các hoạt động tại

trường

Trường xây dựng hệ thống quy trình, quy định chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

bao phủ gần như toàn bộ các hoạt động và phổ biến cho CBGV liên quan trên hệ thống

google drive, bao gồm 14 truy trình và các biểu mẫu quy định cách thức thực hiện công

việc, quy định các hoạt động trong các hoạt động của Trường. Hệ thống quy trình, quy

định này đã được rà soát, sửa đổi 06 lần.

Các chính sách được Trường rà soát, cải tiến liên tục khi có thay đổi trong các văn

bản pháp quy liên quan và khi có thay đổi trong hoạt động của Trường. Các cải tiến cụ

thể trong các chính sách được thể hiện ở Tiêu chuẩn 2, Tiêu chuẩn 5.
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Về nguồn lực, phòng TT-KT và ĐBCL là bộ phận chuyên trách trong công tác

ĐBCL nội bộ của Trường. Ngoài ra, trưởng các phòng ban là đầu mối chịu trách nhiệm

chính về chất lượng công việc của phòng ban mình. Nguồn nhân lực được Trường đảm

bảo và nâng cao theo như mô tả ở Tiêu chuẩn 6.

Trường có quy trình và thực hiện đánh giá nội bộ hàng năm nhằm kiểm soát sự

không phù hợp, thực hiện các hành động khắc phục/phòng ngừa và không ngừng cải tiến

chất lượng công tác quản lý, công tác giảng dạy, NCKH và PVCĐ. Các vấn đề được phát

hiện trong quá trình đánh giá nội bộ được các phòng ban liên quan xác định nguyên nhân,

thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa đồng thời đưa ra các ý kiến và hành

động cải tiến.

Mặc dù công tác cải tiến được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên, Trường chưa có

kế hoạch tổng thể về việc nâng cao chất lượng liên tục bao gồm các chính sách, hệ thống,

quy trình, thủ tục và nguồn lực cho các hoạt động mà chỉ là các hoạt động cải tiến khi

phát hiện có vấn đề thông qua việc rà soát các hoạt động.

Tự đánh giá tiêu chí 12.1: 4/7 điểm.

Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để

nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập.

Trường xác định không thể một mình hoạt động và phát triển mà cần có sự hợp tác

với các đối tác trong các hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ để có thể phát triển một cách

toàn diện. Nhà trường đã thiết lập các tiêu chí lựa chọn đối tác hợp tác rõ ràng, sử dụng

các thông tin so chuẩn và đối sánh để đưa ra các biện pháp, kế hoạch và cải tiến mọi hoạt

động của đơn vị mình.

Các tiêu chí lựa chọn đối tác: Trường chưa ban hành thành quy trình lựa chọn đối

tác, tuy nhiên, khi thực hiện lựa chọn đối tác cho các nội dung cần hợp tác, Trường thực

hiện theo một trình tự thống nhất. Trình tự lựa chọn đối tác hợp tác của Trường bao gồm:

(i) xác định nội dung cần hợp tác; (ii) liệt kê các tiêu chí lựa chọn, các tiêu chí căn cứ vào

2



nội dung cần hợp tác, điều kiện thực tế của trường; (iii) tìm kiếm các đối tác thực tế; (iv)

sàng lọc danh sách ban đầu (thông qua trao đổi thông tin liên quan đến nội dung cần hợp

tác, ...); (v) lựa chọn đối tác hợp tác từ danh sách ban đầu; (vi) hợp đồng/thỏa thuận với

đối tác đã lựa chọn về nội dung hợp tác... Các đối tác hợp tác của Trường bao gồm các

đối tác trong nước và quốc tế liên quan đến các hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ như:

các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; các trường đại học và tổ chức giáo dục trong

nước và nước ngoài; hội cựu SV; các tổ chức chính phủ/phi chính phủ, ... Trường xác

định các tiêu chí rõ ràng để lựa chọn đối tác hợp tác: là đơn vị có uy tín, các trường có

các ngành đào tạo tương thích (để có thể chuyển đổi tín chỉ với SV trong trường), đơn vị

có thế mạnh trong các lĩnh vực liên quan đến các lĩnh vực trường đào tạo (doanh nghiệp),

có chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên, các doanh nghiệp tiếp nhận SV qua thực tập và

làm việc. Đối với các hoạt động mua sắm sản phẩm, dịch vụ bên ngoài, Trường thực hiện

theo các bước mua hàng quy định tại quy trình Hành chính, trong đó quy định mỗi mặt

hàng/dịch vụ mua sắm phải thực hiện so sánh tối thiểu 03 nhà cung cấp theo các tiêu chí

đồng nhất để lựa chọn được đơn vị cung cấp phù hợp nhất. Đối với tuyển dụng giảng

viên, ngoài các bước trong quy trình tuyển dụng, Trường có quy định thêm bước giảng

thử để lựa chọn giảng viên đáp ứng đúng yêu cầu. Trường đã xác định các tiêu chí lựa

chọn nhà cung cấp theo quy định khi áp dụng lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đánh giá hệ

thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (Bureau Veritas Certification – BVC).

Các thông tin so chuẩn: Hướng đến cải tiến liên tục và nâng cao chất lượng, ngoài

đánh giá nội bộ, Trường còn tự đánh giá CSGD và dựa trên bộ tiêu chuẩn của Bộ

GD&ĐT. Trên cơ sở các thông tin so chuẩn từ các tiêu chí của các bộ tiêu chuẩn KĐCL

của Bộ GD&ĐT, Trường đối sánh với chính mình, để từ đó đưa ra những nhận định về

những điểm mạnh, điểm tồn tại chung của hệ thống, đưa ra các kế hoạch cải tiến, xác

định những thực tiễn tốt và rút ra những bài học kinh nghiệm để giúp Trường nâng cao

chất lượng và vị thế trong hệ thống giáo dục đại học.

Đối sánh: Trường thực hiện đối sánh với các trường khác, đối sánh với các chuẩn về
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các chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm cho sinh viên, hoạt động NCKH, tỷ lệ

sinh viên thôi học, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, ... nhằm đánh giá, xác định vị trí

của trường và đặt mục tiêu phấn đấu.

Tự đánh giá tiêu chí 12.2: 5/7 điểm.

Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt

động đảm bảo chất lượng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

Trường thực hiện so sánh với các chuẩn chất lượng và thực hiện đối sánh với các

đơn vị, các tiêu chuẩn khác nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi

mới, sáng tạo khi nghiên cứu áp dụng các chuẩn, so sánh đánh giá kết quả thực hiện hoạt

động đào tạo, NCKH và PVCĐ của trường.

Căn cứ vào các tiêu chí đã được xác lập, Trường thực hiện so chuẩn và đối sánh các

tiêu chuẩn đánh giá/ kiểm định trường/chương trình như: so sánh yêu cầu của tiêu chuẩn

kiểm định CSGD với thực trạng của trường để đưa ra hành động cải tiến nhằm đáp ứng

yêu cầu tiêu chuẩn, so sánh lựa chọn đối tác đánh giá ISO 9001.

Đối với các chỉ số thể hiện chất lượng hoạt động, Trường thực hiện đối sánh kết quả

thực tế của trường với các trường khác nhằm đánh giá, xác định vị trí của trường và đặt

mục tiêu phấn đấu

Ngoài ra, Trường thực hiện đối sánh kết quả thực hiện các chỉ số qua các năm, từ đó

đưa ra được các hành động cải tiến tương ứng.

Đối với hệ thống các chính sách, quy định, Trường thường xuyên so sánh với quy

định của các cơ quan quản lý nhà nước để rà soát những điểm mới, từ đó cải tiến hệ thống

quy định, chính sách của Trường. Cụ thể các cải tiến trong chính sách, quy định cải tiến

được nêu tại Tiêu chuẩn 5.

Tự đánh giá tiêu chí 12.3: 4/7 điểm.

4



Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh

được rà soát.

Hoạt động lựa chọn, sử dụng thông tin so chuẩn là hoạt động được thực hiện liên

tục dùng để đánh giá, cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu của Trường.

Do vậy, hoạt động này thường xuyên được rà soát từ cách thức lựa chọn, quy trình tiếp

nhận, xem xét, phê duyệt thông tin.

Vì là hoạt động liên tục, do vậy quy trình thực hiện so chuẩn, đối sánh được đưa ra

bàn luận, rà soát trong các cuộc họp giao ban. Các phòng ban liên quan sẽ có trách nhiệm

nêu các tiêu chí cùng các đối tác/tiêu chuẩn nhằm so chuẩn, đối sánh để BGH cùng các

Lãnh đạo liên quan xem xét, phê duyệt.

Các phòng ban thực hiện đánh giá lựa chọn, nghiên cứu, tìm hiểu về tổ chức, các

dịch vụ chất lượng cung cấp, trao đổi thực tế và trong quá trình đàm phán hợp đồng, sau

đó được phòng Kế toán kiểm tra về mặt tài chính, BGH xem xét, phê duyệt. Việc lựa

chọn các tổ chức, các tiêu chuẩn chất lượng được coi như hoạt động mua sắm dịch vụ của

Trường, hoạt động này phải thực hiện theo các bước mua sắm trong quy trình Hành

chính.

Về kiểm định chất lượng CSGD, Trường tiến hành TĐG theo tiêu chuẩn đánh giá

chất lượng CSGD qua 2 phiên bản: phiên bản theo 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014

(10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí) và phiên bản theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày

19/5/2017 (25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí)

Tự đánh giá tiêu chí 12.4: 4/7 điểm.
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Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh

được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa

học và phục vụ cộng đồng

Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh của Trường đại học

Phú Xuân cải tiến thường xuyên nhằm lựa chọn được tiêu chuẩn/thông tin chất lượng phù

hợp với Trường.

Các quy định, quy chế, chính sách của Trường được so sánh với quy định của các cơ

quan quản lý nhà nước, đối chiếu với tình hình thực tế nhằm đưa ra các cải tiến phù hợp

với quy định và đáp ứng tình hình hiện tại.

Trước đây hoạt động so sánh, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa phục vụ

hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ chưa được ban hành thành quy trình mà được thực

hiện theo thói quen hoặc theo quy định mua sắm do nhà nước quy định (đối với các đợt

mua sắm có giá trị lớn, thực hiện đấu thầu) . Nhằm chuyên môn hóa hoạt động lựa chọn

các nhà cung cấp cho các hoạt động cốt lõi, Trường xây dựng quy trình quy định các

bước trong quá trình mua hàng để có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các bộ phận thực

hiện.

Đối với hoạt động kiểm định chất lượng CSGD, trước đây Trường chưa so chuẩn,

đối sánh một cách bài bản, chưa phân tích sâu nội hàm từng tiêu chuẩn, tiêu chí. Giai

đoạn sau áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo Thông tư 12/2017, Trường đã

phân công công việc, giao nhiệm vụ phân tích chi tiết từng nội hàm tiêu chuẩn, tiêu chí,

từ đó có được bản báo cáo rà soát các đầu việc cần thực hiện theo bộ tiêu chuẩn này

Tự đánh giá tiêu chí 12.5: 4/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 12

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Nhà trường xây dựng quy trình lựa chọn đối tác, sử dụng các thông tin so chuẩn và

đối sánh nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động trong Trường.
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Trường chưa có kế hoạch tổng thể về việc nâng cao chất lượng liên tục bao gồm các

chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực cho các hoạt động mà chỉ là các

hoạt động cải tiến riêng lẻ khi phát hiện có vấn đề thông qua việc rà soát các hoạt động.

Trường mới chỉ ban hành quy trình mua sắm nói chung, không ban hành thành quy

trình lựa chọn đối tác, mà khi thực hiện lựa chọn đối tác cho các nội dung cần hợp tác,

Trường thực hiện theo một trình tự thống nhất.

3. Kế hoạch cải tiến

TT Mục tiêu Nội dung
Đơn vị/cá
nhân thực

hiện

Thời gian thực
hiện (bắt đầu và

hoàn thành)
1 Hoàn thiện

quy trình lựa
chọn đối tác

Rà soát quy trình Mua
sắm, bổ sung thêm các
nội dung/tiêu chí lựa
chọn đối tác

Phòng ĐBCL

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 12 4,2

Tiêu chí 12.1 4

Tiêu chí 12.2 5

Tiêu chí 12.3 4

Tiêu chí 12.4 4

Tiêu chí 12.5 4
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