
TIÊU CHUẨN 3

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định

rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được

tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.

Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Phú Xuân được xây dựng nhằm hiện thực hóa tầm

nhìn, sứ mạng của nhà trường. Cơ cấu tổ chức của Trường được cụ thể hoá trong Quy chế

tổ chức và hoạt động của Trường (Chương IV, Điều 14) bao gồm Hội đồng trường, Ban

kiểm soát, Ban điều hành (Hiệu trưởng, 02 Hiệu phó, Kế toán trưởng, Giám đốc vận hành

(nếu cần)); Hội đồng khoa học và đào tạo; các hội đồng tư vấn; các khoa, bộ môn; các

phòng ban chức năng; các trung tâm đào tạo; viện nghiên cứu; tổ chức Đảng và các tổ

chức đoàn thể.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm

của Trường. Từ trách nhiệm, quyền hạn này, Trường phân bổ tương ứng xuống trách

nhiệm, quyền hạn của các vị trí trong cơ cấu tổ chức của Trường. Trách nhiệm, nhiệm vụ

và quyền hạn của Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường được nêu rõ trong Quy

chế tổ chức và hoạt động của Trường (chương IV, điều 16, điều 17). Đồng thời, Trường

còn xây dựng văn bản phân công chức năng, nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng

trường nhằm phân định rõ trách nhiệm của các thành viên. Các thành viên trong BGH và

các trưởng bộ phận của nhà trường bao gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đều có

quyết định bổ nhiệm. Trường ban hành Đề án vị trí, năng lực, trình độ đối với từng vị trí,

trong đó quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho tất cả các vị trí trong

trường.

Ban Kiểm soát của Trường được thành lập, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của

Trường được thành lập. Quyền và nhiệm vụ của hai bộ phận này cũng được quy định rõ

trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường (Điều 19 và Điều 25 trong Quy chế tổ

chức và hoạt động).
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Nhằm tránh chồng chéo trong công tác quản lý của các vị trí trong Ban giám hiệu,

đồng thời phân cấp quản lý cho các vị trí này, Trường ban hành các quyết định ủy quyền

ký duyệt các hồ sơ cho các Hiệu phó, Giám đốc chuyên môn, ủy quyền về ký các giấy tờ

về hoạt động đào tạo, kế toán, tổ chức hành chính...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận trong Trường (bao gồm các

phòng, ban, các bộ môn) được mô tả, thể hiện trong Quy chế tổ chức và hoạt động, quy

định trong Đề án vị trí, năng lực, trình độ đối với từng vị trí, quy định trong Sổ tay chất

lượng và trong các quyết định thành lập các phòng, ban, bộ môn. Trường quy định chức

năng, nhiệm vụ cho các vị trí quản lý thông qua các quyết định bổ nhiệm các vị trí này.

Đối với giảng viên và sinh viên, ngoài các văn bản do Bộ GD&ĐT quy định, Trường có

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho hai đối tượng này trong Quy chế tổ chức

hoạt động, đồng thời quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động với giảng viên. Các vị trí

công việc khác tại trường được quy định chức năng nhiệm vụ theo hợp đồng lao động và

quy định công việc phải làm trong bộ quy trình cho các hoạt động theo ISO 9001.

Trường phân định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các vị trí quản lý rõ ràng

nhằm thực hiện các hoạt động để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa và mục tiêu

chiến lược Nhà trường. Các vị trí quản lý tại Trường đều được bổ nhiệm đúng quy định,

phù hợp với điều kiện cụ thể của Trường, tuân thủ các quy định của Nhà nước (Luật GD,

Luật GDĐH) và có các tiêu chí rõ ràng.

Trường có hệ thống tài liệu mô tả quá trình và hướng dẫn công việc cho các phòng,

ban giúp nắm bắt được chức năng, quyền hạn của mình, các tài liệu này được phổ biến

đến các bộ phận phòng ban để biết và thực hiện. Hệ thống thông tin, báo cáo của Trường

được thể hiện trong hệ thống tài liệu quy trình, hướng dẫn, trong đó thể hiện cụ thể các

công việc thực hiện theo mẫu nào, ai thực hiện, các bước thực hiện, báo cáo ai và thời

gian thực hiện. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin báo cáo còn được truyền đạt đến CBGV

thông qua hệ thống văn bản đi, văn bản đến, quyết định, thông báo...
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Đa phần kết quả thực hiện hoạt động nhằm đạt được mục tiêu chiến lược, sứ mạng,

tầm nhìn của Trường đã được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu OKR và hệ thống chỉ tiêu quá

trình. Các chỉ tiêu này nếu không đạt sẽ được các bộ phận liên quan phân tích, đưa ra

hành động khắc phục, phòng ngừa.

Tự đánh giá tiêu chí 3.1: 5/7 điểm.

Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên

liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của

cơ sở giáo dục.

Trực tiếp Hội đồng Trường, BGH nhà Trường chỉ đạo các hoạt động trong Trường,

kết nối các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu

chiến lược của cơ sở giáo dục.

Trường có quy trình xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, kế hoạch chiến lược, mục tiêu

chiến lược do Hiệu trưởng ban hành và được phổ biến đến CBGV. Ban lãnh đạo Nhà

trường xây dựng “Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2012-2016, tầm nhìn 2020” và “Kế

hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2022”, đồng thời phổ biến xuống các bộ phận phòng

ban nhằm triển khai các hành động nhằm đạt được các chiến lược này. Từ các bản kế

hoạch chiến lược này, các trưởng bộ phận lập kế hoạch hoạt động của bộ phận hàng năm

trình BGH.

BGH nhà trường còn xây dựng bộ chỉ tiêu KPI và chỉ tiêu OKRs đăng ký với tập

đoàn nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược xuống các đơn vị, đồng thời giao cho các

bộ phận liên quan quản lý, triển khai các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu này.

Các trưởng bộ phận có chức năng tham mưu, tư vấn BGH, theo dõi, kiểm tra việc

triển khai thực hiện các hoạt động của bộ phận mình đúng quy định, đồng thời báo cáo

thường xuyên (định kỳ hoặc không định kỳ) các hoạt động liên quan của đơn vị lên BGH

thông qua các cuộc họp giao ban, báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua năm học. Các cuộc

họp này cũng là dịp để các trưởng bộ phận báo cùng BGH rà soát các hoạt động và giải
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quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động để

đạt được mục tiêu chiến lược của Trường. Ngoài ra, các Trưởng bộ phận, Trưởng khoa

còn có vai trò giao tiếp, quan hệ với các bên liên quan trong và ngoài Trường; vai trò

thông tin thông qua việc thu thập thông tin từ cấp dưới, phổ biến thông tin từ cấp trên,

cung cấp thông tin ra bên ngoài, … đảm bảo thông tin được chính xác, an toàn.

Đối với các bên liên quan khác, trường tổ chức hội thảo về giáo dục (năm 2018),

đồng thời trực tiếp Hiệu trưởng nhà trường phổ biến về tầm nhìn, sứ mạng và định hướng

chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Tầm nhìn, sứ mạng của Trường cũng được phổ biến

đến thí sinh, phụ huynh và các bên liên quan khác thông qua thông tin đăng trên website,

tờ rơi truyền thông tuyển sinh nhằm định hướng các bên liên quan về mục tiêu chiến lược

của nhà trường.

Tầm nhìn, sứ mạng và định hướng chiến lược của nhà trường còn được Hiệu trưởng

chỉ đạo in ra và treo trong khuôn viên trường.

Tự đánh giá tiêu chí 3.2: 4/7 điểm.

Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát thường

xuyên.

Trong quá trình hình thành và phát triển của Trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động

của bộ máy lãnh đạo và quản lý của Trường đã có sự thay đổi đáng kể. Trước đây,

Trường hoạt động theo mô hình trường đại học dân lập. Sau khi được sáp nhập vào Tổ

chức giáo dục EQuest, Trường chuyển sang mô hình trường đại học tư thục. Sau khi

chuyển sang mô hình hoạt động mới, cơ cấu lãnh đạo và quản lý của trường được rà soát

hàng năm thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý

của nhà trường được rà soát thông qua các cuộc họp với Tổ chức giáo dục EQuest.

Từ năm 2018 trở lại đây, Trường thành lập dự án tái cấu trúc trường. Sau khi rà

soát, Trường có báo cáo tái cơ cấu trình gửi lên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường đã trải qua các đợt rà soát như sau:
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- Năm 2018: tái cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo và cơ cấu quản lý, sau khi được sáp nhập

vào Tổ chức giáo dục EQuest. Giai đoạn này Trường tái cơ cấu, tập trung xây dựng

lại bộ máy nhằm phù hợp với định hướng chiến lược trong giai đoạn 2018-2022.

- Năm 2019: Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Trường tiếp tục được rà soát sau

một thời gian thực hiện, nhằm điều chỉnh phù hợp với định hướng chiến lược và

mục tiêu quản trị. Các phòng ban được giao thêm các nhiệm vụ, chức năng nhằm tối

ưu hóa cơ cấu tổ chức. VD: Trường gộp 3 phòng Tổ chức hành chính, Kế toán,

Quản trị vào thành phòng Tổng hợp nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn;

Ban Đào tạo được đổi tên thành phòng Đào tạo, đồng thời tách Trung tâm đào tạo

bồi dưỡng tổng hợp ra để hoạt động chuyên môn hơn; thành lập Tổ quản lý và

ĐBCL nhằm triển khai các hoạt động tự đánh giá bên trong theo các bộ tiêu chuẩn.

- Năm 2020 – 2021: Trường tiếp tục hoàn thiện các vị trí lãnh đạo và hoàn thiện bộ

máy quản lý. Trong năm 2020, Trường bộ nhiệm Hiệu trưởng mới, đồng thời bổ

nhiệm 02 Hiệu phó nhằm giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc điều hành các công

việc của trường. Đồng thời Trường tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhằm chuẩn bị cho

giai đoạn phát triển sắp tới như: thành lập phòng Quản lý khoa học và HTQT nhằm

chuyên môn hóa thực hiện quản lý công tác NCKH và HTQT; thành lập Ban Truyền

thông, thực hiện chuyên môn công tác truyền thông nội bộ và truyền thông bên

ngoài; thành lập phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhằm chuyên

môn hóa và đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường.

- Hoạt động đánh giá cán bộ nhân viên và các vị trí cán bộ quản lý cũng được rà soát

theo các giai đoạn phát triển của Trường. Từ 2017 trở về trước, Trường đánh giá

CBGV vào cuối năm. Từ năm 2018, sau khi sáp nhập vào Tổ chức giáo dục EQuest,

hoạt động đánh giá CBGV được ban hành thành quy trình và có đánh giá 360 độ khi

bổ nhiệm cán bộ quản.

Tự đánh giá tiêu chí 3.3: 6/7 điểm.
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Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm

tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục như mong

muốn.

Đội ngũ lãnh đạo đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo thực hiện thành công

các định hướng chất lượng của nhà trường, vì vậy, rà soát và cải tiến cơ cấu đội ngũ cán

bộ quản lý là hoạt động không thể thiếu được của Trường. Cơ cấu lãnh đạo của Trường

được xem xét cải tiến theo các thời kỳ như sau:

Về đội ngũ lãnh đạo, Trường có sự cải tiến lớn khi bổ nhiệm đội ngũ trẻ, có nhiệt

huyết vào các vị trí chủ chốt. Đội ngũ lãnh đạo Trường đại học Phú Xuân đã có những cải

tiến như sau:

- Năm 2018: bổ nhiệm TS Đàm Quang Minh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu

trưởng, thay thế TS Nguyễn Đình Ngộ;

- Năm 2020: bổ nhiệm TS Hồ Thị Hạnh Tiên làm Phó Hiệu trưởng, giúp việc cho

Hiệu trưởng trong công tác điều hành Trường;

- Năm 2020: bổ nhiệm TS Hồ Thị Hạnh Tiên làm Hiệu trưởng; bổ nhiệm ThS

Đặng Kim Dung làm Phó Hiệu trưởng;

- Năm 2021: bổ nhiệm TS Nguyễn Tiến Đông làm Phó Hiệu trưởng, giúp việc cho

Hiệu trưởng trong công tác điều hành Trường;

Về cơ cấu tổ chức, Trường có sự thay đổi, cải tiến lớn năm 2018, sau khi sáp nhập

vào Tổ chức giáo dục EQuest. Do nhu cầu tối ưu hóa và tập trung nguồn lực, Trường đã

có những cải tiến trong hệ thống cơ cấu quản trị, cụ thể:

Năm 2018:

- Trước năm 2018, Trường có Khoa Ngoại ngữ và Khoa Xã hội nhân. Từ tháng

7/2018, do nhu cầu tối ưu hóa nguồn lực, Trường đã gộp 2 khoa này thành Khoa

Ngoại ngữ và Xã hội nhân văn. Đến đầu năm 2021, Trường đổi tên thành Khoa

Ngoại ngữ và Du lịch, do chuyển đổi tập trung sang chuyên ngành du lịch, phù

hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của thành phố.
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- Tương tự, Khoa Công nghệ và Khoa Kinh tế là 02 khoa riêng biệt. Từ tháng

7/2018, Trường sáp nhập 02 khoa này thành Khoa Công nghệ và Kinh doanh

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Huế trong thời gian tiếp theo. Việc

sáp nhập 2 khoa này phù hợp với đề án phát triển CNTT trong thỏa thuận hợp tác

giữa Trường đại học Phú Xuân và tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 10/2018.

- Trước đây Trường có phòng Giáo vụ và CTSV, có chức năng tổ chức quản lý đào

tạo, công tác sinh viên và tuyển sinh. Đến tháng 7/2018, phòng gộp lại cùng các bộ

phận Thanh tra và ĐBCL, bộ môn GDTC và Quốc phòng, bộ môn Lý luận Chính

trị, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tổng hợp thành Ban Đào tạo và phòng Tư vấn

chiêu sinh.

- Phòng Tư vấn chiêu sinh cũng được đổi tên thành phòng Tuyển sinh nhằm thể hiện

rõ hơn chức năng tuyển sinh của trường trong giai đoạn mới.

- Thành lập Ban Công nghệ giáo dục và Quản lý chất lượng nhằm triển khai các dự

án cải tiến trong giáo dục và đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong.

- Trung tâm bồi dưỡng tổng hợp trước tháng 7/2018 là đơn vị hành chính độc lập, có

con dấu riêng, hạch toán thu chi riêng. Sau khi Trường đại học Phú Xuân sáp nhập

vào Tổ chức giáo dục EQuest, Trường đã gộp vào Ban đào tạo nhằm quản lý tập

trung nhân sự và hoạt động. Đến tháng 10/2019, sau khi hoạt động này đã đi vào

nề nếp, Trường tách ra thành bộ phận riêng để có thể phát triển chuyên môn hơn.

- Thành lập mới Trung tâm Đào tạo và hợp tác doanh nghiệp nhằm quản lý các đầu

mối liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo các lớp ngắn hạn như

Digital Marketing, Lập trình viên ngắn hạn.

- Thành lập mới Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục (9/2018) nhằm đẩy

mạnh hoạt động NCKH trong trường.

Năm 2019:

- Từ tháng 9/2019, Trường gộp 3 phòng Tổ chức hành chính, Kế toán, Quản trị vào

thành phòng Tổng hợp nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực. Phòng
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Tổng hợp có các chức năng thực hiện các công việc về hành chính, công tác quản

lý nhân sự, kế toán, quản trị cơ sở vật chất.

- Đến tháng 10/2019, Ban Đào tạo được đổi tên thành phòng Đào tạo, đồng thời tách

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tổng hợp ra để hoạt động chuyên môn hơn.

- Tháng 9/2019, Trường thành lập Tổ quản lý và ĐBCL nhằm triển khai các hoạt

động tự đánh giá bên trong theo các bộ tiêu chuẩn ĐBCL.

Năm 2020:

- Thành lập phòng Quản lý khoa học và HTQT nhằm chuyên môn hóa thực hiện

quản lý công tác NCKH và HTQT của Trường.

Năm 2021:

- Thành lập Ban Truyền thông, thực hiện chuyên môn công tác truyền thông nội bộ

và truyền thông bên ngoài, quảng bá hình ảnh PXU hơn nữa ra toàn xã hội.

- Thành lập phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhằm chuyên môn

hóa và đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường.

Bên cạnh các hoạt động rà soát, cải tiến trong cơ cấu quản lý, do mới chuyển sang

mô hình hoạt động mới, với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý mới nên Trường chưa tập

trung vào công tác đào tạo đội ngũ kế cận.

Tự đánh giá tiêu chí 3.4: 6/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 3

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Trường đã thiết lập một hệ thống tổ chức và quản lý, trong đó phân định rõ chức

năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, vai trò, thẩm quyền ra quyết định, chế độ thông tin, báo

cáo.

Có đầy đủ hệ thống văn bản, sổ tay tài liệu quy định chức năng, trách nhiệm và

quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, GV và nhân viên một cách rõ ràng, đúng yêu

cầu quy định.
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Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo và quản lý của Trường được rà soát thường xuyên

và có cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển theo mỗi giai đoạn.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Trường chưa tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ kế cận cho giai đoạn tiếp theo.

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 Xây dựng đội ngũ kế
cận

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng
nâng cao năng lực chuyên môn
cho đội ngũ cán bộ quản lý
hiện tại.
- Tìm kiếm, đào tạo đội ngũ kế
cận cho các giai đoạn tiếp theo

BGH
Bộ phận Nhân
sự

Từ 2022

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 3 4,5

Tiêu chí 3.1 5

Tiêu chí 3.2 4

Tiêu chí 3.3 4

Tiêu chí 3.4 5
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