
TIÊU CHUẨN 4

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Tiêu chí 4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ

mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa

học và phục vụ cộng đồng.

Trường đại học Phú Xuân xây dựng kế hoạch chiến lược theo từng giai đoạn cụ thể

nhằm đưa ra các hành động để đạt được tầm nhìn, sứ mạng cũng như các mục tiêu chiến

lược của giai đoạn đó. Ban Giám hiệu nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch

chiến lược của Trường, sau đó trình Hội đồng trường và Tập đoàn phê duyệt được ban

hành theo QĐ số 02/2021/QĐ-PXU-HĐT của Hội đồng Trường ĐH Phú Xuân ngày

15/6/2021. Bên cạnh đó, Trường giao nhiệm vụ cho BGH thực hiện công tác xây dựng

TNSM, giá trị cốt lõi và kế hoạch chiến lược cho giai đoạn tiếp theo; và ban hành Quyết

định số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2019 của Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Phú Xuân

về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng: “Kế hoạch chiến lược phát triển Trường đại học

Phú Xuân giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035”.

Trường lập kế hoạch chiến lược ngắn hạn, dài hạn tổng thể theo các giai đoạn, trong

đó có các mục tiêu cùng hành động cụ thể cho các hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo,

NCKH và PVCĐ thông qua 3 giai đoạn tương ứng với các kế hoạch chiến lược phát triển

của Nhà Trường.

Hàng năm, Trường có cuộc họp tổng kết, cuộc họp chiến lược nhằm trao đổi về xem

xét thực hiện kế hoạch năm/giai đoạn trước, trao đổi về kế hoạch chiến lược cho các

năm/giai đoạn tiếp theo. Trường xây dựng quy trình xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, kế

hoạch chiến lược, mục tiêu chiến lược nhằm chuẩn hóa các bước xây dựng các nội dung

này, trong đó các bên liên quan được lấy ý kiến về tầm nhìn, sứ mạng, kế hoạch chiến

lược của trường..

Cụ thể các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2020-2025 của Trường được thể

hiện trong quyết định số 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019 của HĐQT Trường ĐH
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Phú Xuân về việc Ban hành kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035, cụ

thể:

- Quá độ từ giai đoạn chuyển đổi (đa ngành, từng bước nâng cao uy tín, thương

hiệu) sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng làm mục tiêu phấn đấu; tăng

tính thực hành trong quá trình đào tạo.

- Quy mô đào tạo: Duy trì và ổn định ở mức từ 1.500 đến 2.000 sinh viên. Trong đó:

đại học chính quy tập trung đạt khoảng 85%; Đại học liên thông khoảng 15%.

- Chương trình đào tạo được điều chỉnh sát chương trình khung với thời lượng tối

thiểu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Năm 2021, đạt chuẩn chất lượng ISO 9001 – 2015, được đánh giá ngoài bởi tổ

chức Bureau Veritas (Vương Quốc Anh).

- Năm 2022, đạt chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư

12/2017 của Bộ GDĐT.

- Năm 2025, có ít nhất 02 chương trình đào tạo đại học được kiểm định chất lượng.

- Mở 2 ngành đào tạo sau đại học (ThS) thuộc các ngành thế mạnh của Trường như:

Kinh tế, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Du lịch.

- Lựa chọn để mở thêm một số ngành đào tạo mới trong 5 năm tới. Định hướng phát

triển những ngành thuộc thế mạnh của trường và nhu cầu của thị trường lao động.

Trường có đánh giá rủi ro trong quá trình triển khai các hoạt động nhằm đạt kế

hoạch chiến lược thông qua Bảng nhận diện và quản lý rủi ro tại các bộ phận.

Kế hoạch chiến lược được xây dựng phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt

lõi của Trường. Ngoài các mục tiêu về đảm bảo chất lượng, các mục tiêu còn lại đáp ứng

theo mục tiêu đào tạo chuyên nghiệp và gắn với doanh nghiệp tại sứ mạng của Trường

(Định hướng phát triển những ngành thuộc thế mạnh của trường và nhu cầu của thị

trường lao động).
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Ngoài ra, trường còn xây dựng hệ thống chỉ tiêu hoạt động thông qua chỉ số OKR

đăng ký hàng năm với Tổ chức giáo dục EQuest, đây là các chỉ số mục tiêu nhằm đạt

được chất lượng hoạt động theo từng năm.

Kế hoạch chiến lược của Trường đã bao phủ các hoạt động đào tạo, NCKH, hoạt

động nhân sự, tài chính, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế... Tuy nhiên, trong kế hoạch

chiến lược các giai đoạn, hoạt động về phục vụ cộng đồng của Trường chưa được quan

tâm thích đáng.

Tự đánh giá tiêu chí 4.1: 6/7 điểm.

Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế

hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện.

Trường đại học Phú Xuân quán triệt và truyền tải các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn

xuống các bộ phận chức năng để thực hiện các hành động nhằm đạt được các mục tiêu

của kế hoạch chiến lược này. Kế hoạch chiến lược được Trường ban hành theo quyết định

và phổ biến đến tất cả các bộ phận trong toàn trường. Ngoài ra, nội dung kế hoạch chiến

lược của Trường được quán triệt, giải thích đến CBGV thông qua kênh nội bộ trên

workplace của facebook, website truyền thông qua kênh thông báo trên Workplace..

Kế hoạch chiến lược theo các giai đoạn của Nhà trường được chuyển tải thành các

kế hoạch hàng năm, cụ thể theo các hoạt động tại các phòng ban, bộ phận:

+ Phòng Đào tạo

+ Phòng Tổng

+ Phòng Khoa học, công nghệ & hợp tác quốc tế

+ Phòng thanh tra, khảo thí & kiểm định chất lượng [

+ Phòng Tuyển sinh

+ Ban Truyền thông

Các Trung tâm tiến hành lập kế hoạch công tác đầu năm:

+ TT Nghiên cứu & thực hành giáo dục
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+ TT Đào tạo và bồi dưỡng tổng hợp

+ TT Đào tạo & hợp tác doanh nghiệp

Các Khoa tiến hành lập kế hoạch giảng dạy, đào tạo đầu năm:

+ Khoa Ngoại ngữ & Du lịch

+ Khoa Công nghệ & Kinh doanh

Ngoài ra, từ kế hoạch chiến lược, Trường giao cho các bộ phận chức năng thực

hiện các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu theo kế hoạch chiến lược và đo đạc kết

quả thực hiện thông qua hệ thống các chỉ số OKR đăng ký hàng năm với Tổ chức giáo

dục EQuest. Các bộ phận được giao nhiệm vụ phụ trách theo dõi, thực hiện, giám sát

(các) chỉ số chiến lược sẽ có hành động và kế hoạch cụ thể để hoàn thành kế hoạch đã đặt

ra theo hướng dẫn xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường mức độ hiệu quả hoạt động của các bộ

phận, đồng thời giao trách nhiệm các chỉ tiêu này cho các bộ phận theo quyết định số

163/2021/QĐ-PXU của Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân về việc ban hành Quy trình

chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào

hoạt động Quản lý giáo dục tại Trường ĐH Phú Xuân, Phụ lục tại Quyết định

08.01-HD/ĐB/PXU- Hướng dẫn thu thập phân tích chỉ tiêu quá trình.

Để đạt được các chỉ số và chỉ tiêu được giao nhiệm vụ phụ trách, từng bộ phận có

kế hoạch thực hiện, ví dụ:

Bảng 3 Kế hoạch và hoạt động triển khai để hoàn thành các mục tiêu chiến lược

Mục tiêu Bộ phận
thực hiện

Kế hoạch

Quy mô đào tạo: Duy trì và ổn định ở mức từ

1.500 đến 2.000 sinh viên. Trong đó: đại học

chính quy tập trung đạt khoảng 85%; Đại học

liên thông khoảng 15%.

Tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh các
năm

Năm 2021, đạt chuẩn chất lượng ISO 9001 –

2015

Phòng
Thanh tra,
Khảo thí
và ĐBCL

Kế hoạch hoạt động
nhằm đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015
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Năm 2022, đạt chuẩn kiểm định chất lượng Cơ

sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017 của

Bộ GDĐT.

Toàn
trường

QĐ thành lập Hội đồng
TĐG và Kế hoạch Tự
đánh giá theo tiêu chuẩn
KĐCL

Năm 2025, có ít nhất 02 chương trình đào tạo đại

học được kiểm định chất lượng. Các Khoa
Kế hoạch Kiểm định
chương trình đào tạo (dự
kiến sẽ lập năm 2023)

Tự đánh giá tiêu chí 4.2: 6/7 điểm.

Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết

lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.

Trường đại học Phú Xuân đã xây dựng bộ chỉ số KPIs nhằm đo lường mức độ thực

hiện các hoạt động triển khai từ mục tiêu chiến lược. Bộ chỉ số này được xây dựng cùng

với bộ tài liệu ISO 9001:2015 (Hướng dẫn thu thập phân tích chỉ tiêu quá trình) vào năm

2020 với 11 chỉ tiêu, ban hành theo Quyết định 185/2020/QĐ-PXU và sau này được sửa

đổi theo thành 26 chỉ tiêu theo quyết định số 163/2021/QĐ/PXU ngày 20/8/2021. Tài liệu

cũng đưa ra (i) phân công bộ phận chịu trách nhiệm, (ii) tần suất đo (tháng/ học kỳ/ quý),

(iii) công thức tính chỉ số, (iv) con số kế hoạch cho các chỉ tiêu. Các chỉ tiêu này được

phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL tổng hợp, theo. Trường hợp chỉ tiêu nào không đạt,

bộ phận chức năng được phân công có trách nhiệm phân tích nguyên nhân, đưa ra hành

động nhằm khắc phục, phòng ngừa. Các chỉ tiêu này được đưa ra xem xét tại các cuộc

họp giao ban, cuộc họp xem xét của lãnh đạo nhằm có các hành động cải tiến.

Ngoài ra, Trường còn xây dựng các chỉ số OKRs đăng ký với tập đoàn, đây là các

chỉ số phấn đấu chỉnh của Trường nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược theo từng năm.

BGH là bộ phận trực tiếp chịu trách nhiệm với tập đoàn về các chỉ số OKRs này.

Tự đánh giá tiêu chí 4.3: 6/7 điểm.
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Tiêu chí 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện

chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược

của cơ sở giáo dục.

Quá trình lập kế hoạch chiến lược cùng việc đo đạc các chỉ số thực hiện chính, chỉ

tiêu phấn đấu của Trường có nhiều cải tiến trong thời gian vừa qua. Cụ thể:

- Từ năm 2018 trở về trước, Trường mang tên Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

hoạt động theo mô hình trường đại học ngoài công lập. Các hoạt động lập kế

hoạch chiến lược chỉ được đưa ra bàn bạc trong Hội đồng quản trị và lấy ý kiến

các đối tượng liên quan . Do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt

động, nên hồ sơ trao đổi xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn từ đầu năm 2018

trở về trước chưa được lưu trữ đầy đủ. Sau khi sáp nhập vào Tổ chức giáo dục

Hoa Kỳ ( sau này là Tổ chức giáo dục EQuest), Trường hoạt động theo mô hình

đại học tư thục, có cơ quan chủ quản về mặt sở hữu là Tổ chức giáo dục EQuest,

do vậy kế hoạch chiến lược của Trường cũng phải xây dựng gắn chặt với định

hướng chiến lược của tập đoàn, và phải có ý kiến của tập đoàn trong các cuộc họp

chiến lược.

- Trước đây, Trường thực hiện xây dựng kế hoạch chiến lược, mục tiêu chiến lược

dựa trên kinh nghiệm thực tế, theo các bước cụ thể như: soạn dự thảo, lấy ý kiến

các bên liên quan, Ban Lãnh đạo trường phê duyệt... tuy nhiên không được văn

bản hóa thành quy trình. Đến năm 2021, Trường ban hành “Quy trình xây dựng

tầm nhìn, sứ mạng, kế hoạch chiến lược, mục tiêu chiến lược” nhằm chuẩn hóa

cách thức và quy định nội dung cần xem xét trong quá trình xây dựng các nội dung

quan trọng này;

- Hệ thống chỉ số OKRs trước đây chưa được văn bản hóa và chưa được tổng hợp

dữ liệu để phân tích. Sau khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào hệ thống quản lý,

Trường đã xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động bằng Quyết định số

185/2020/QĐ-PXU ngày 11/11/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân ban
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hành Quy trình chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

9001:2015, và được bổ sung bằng Quyết định số 163/2021/QĐ-PXU ngày

20/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân ban hành chỉnh sửa tài liệu

trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hệ

thống quản lý giáo dục tại Trường ĐH Phú Xuân gồm 14 quy trình, quy định các

hoạt động trong trường. Bộ chỉ tiêu này ban đầu có 11 chỉ tiêu, tập trung vào đo

hiệu quả hoạt động đào tạo, chăm sóc sinh viên. Đến năm 2021, sau khi triển khai

tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD theo Thông tư 12/2017

do Bộ GD&ĐT ban hành, Trường đã bổ sung thêm ... chỉ tiêu, nhằm đo đạc hiệu

quả của các hoạt động khác trong trường, bao phủ cả 3 lĩnh vực đào tạo, NCKH,

PVCĐ theo Quyết định số 163/2021/QĐ-PXU ngày 20/8/2021, Phụ lục

08.01-HD/ĐB/PXU- Hướng dẫn thu thập phân tích chỉ tiêu quá trình.

Tự đánh giá tiêu chí 4.4:6/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 4

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Trường ban hành tài liệu quy định cách thức xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, các kế

hoạch chiến lược, các mục tiêu chiến lược; tài liệu hướng dẫn công việc để bộ phận có

liên quan xây dựng, thực hiện, theo dõi, giám sát và giải trình các chỉ số, chỉ tiêu chiến

lược.

Kế hoạch chiến lược được xây dựng theo các giai đoạn, nội dung phù hợp với tầm

nhìn, sứ mạng và các giá trị cốt lõi của Trường và được ban hành và phổ biến tới các bên

có liên quan để có kế hoạch thực hiện cụ thể hoàn thành mục tiêu chiến lược.

Các chỉ số và chỉ chỉ tiêu chiến lược được xây dựng và theo dõi, đồng thời được các

bộ phận chức năng phân tích nguyên nhân, có hành động khắc phục phòng ngừa nếu

không đạt con số kế hoạch.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại
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Trong kế hoạch chiến lược các giai đoạn, hoạt động về phục vụ cộng đồng của

Trường chưa được quan tâm thích đáng.

Do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động, nên hồ sơ trao đổi xây

dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn từ đầu năm 2018 trở về trước chưa được lưu trữ đầy

đủ.

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 kế hoạch
chiến lược cho hoạt
động phục vụ cộng
đồng

Xây dựng kế hoạch chiến lược
cho hoạt động phục vụ cộng
đồng cho giai đoạn 2022 -2025,
đồng thời bổ sung trong kế
hoạch chiến lược của trường giai
đoạn tiếp theo bao phủ đầy đủ
các lĩnh vực đào tạo, NCKH,
PVCĐ

BGH Đầu năm
2022

2 Xây dựng cơ chế
lưu trữ các văn bản
liên quan đến hoạt
động xây dựng
chiến lược

Các biên bản họp chiến lược, các
văn bản lấy ý kiến các bên liên
quan được đánh số, tổng hợp
theo dõi thông qua hệ thống
công văn

Phòng
Tổng hợp

Liên tục

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 4 5,25

Tiêu chí 4.1 5

Tiêu chí 4.2 5

Tiêu chí 4.3 6

Tiêu chí 4.4 5
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