
TIÊU CHUẨN 2

QUẢN TRỊ

Tiêu chí 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng

trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo

quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ

thể của cơ sở giáo dục; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch

và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của cơ sở giáo dục.

Hệ thống quản trị của Trường Đại học Phú Xuân được xây dựng theo đúng quy định

tại Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14, Điều lệ trường đại học theo Quyết định số

70/2014/QĐ-TTg (trước đây), Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học sửa đổi , được cụ thể hoá trong Quy

chế tổ chức và hoạt động của Trường, và Quyết định ban hành Sơ đồ tổ chức của Trường

Đại học Phú Xuân. Hệ thống quản trị của Trường bao gồm: Hội đồng trường, Ban kiểm

soát, Ban điều hành (Hiệu trưởng, 02 Hiệu phó, Kế toán trưởng); 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.

Hội đồng trường gồm 7 thành viên. Chủ tịch Hội đồng trường được bầu trong số các

thành viên của Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng

số thành viên theo danh sách của Hội đồng trường đồng ý, được Chủ sở hữu trường công

nhận và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Các vị trí trong Ban điều hành của

Trường đều có quyết định bổ nhiệm. Ban Kiểm soát của Trường được thành lập theo

Quyết định. Tổ chức Đảng các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn TNCS đều có

quyết định thành lập theo đúng quy định. Các hội đồng tư vấn của Trường có quyết định

thành lập, bao gồm Hội đồng khoa học và đào, Hội đồng Tuyển dụng, Hội đồng tuyển

sinh từng năm....

Nhằm minh bạch, đảm bảo trách nhiệm giải trình trong Hội đồng quản trị (trước

đây), trường có phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Hội đồng quản trị (trước
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đây), Hội đồng trường (sau này). Trường xây dựng đề án vị trí, trình độ, năng lực việc

làm tại trường bao gồm toàn bộ các vị trí trong hệ thống quản trị nhằm phân công công

việc, trách nhiệm giải trình cho các vị trí trong trường.

Trường xây dựng hệ thống văn bản quy định chức năng của các bộ phận và trách

nhiệm giải trình của các bộ phận nhằm minh bạch hoạt động, bao gồm: Quy chế tổ chức

hoạt động, trong đó nêu rõ quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh và các bộ phận

trong trường: Chủ tịch Hội đồng trường (Điều 17 quy định), Hiệu trưởng (Điều 21 quy

định), Phó hiệu trưởng (Điều 22 quy định)..., , quyết định thành lập các phòng ban trong

đó có nêu rõ trách nhiệm của các bộ phận. Ngoài ra, Trường xây dựng bộ quy trình quy

định các hoạt động trong trường nhằm hoạt động một cách có hiệu quả, minh bạch và bền

vững. Bộ quy trình bao gồm 14 quy trình và các biểu mẫu quy định các hoạt động của các

bộ phận, cùng trách nhiệm báo cáo theo các hoạt động. Trường thành lập phòng Thanh

tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhằm quản lý và cập nhật bộ quy trình này. Các bộ

phận có xây dựng bảng nhận diện và quản lý rủi ro nhằm hạn chế rủi ro có thể có trong

quá trình hoạt động.

Trường thông báo công khai các thông tin về tuyển sinh, điều kiện đảm bảo chất

lượng, cam kết chất lượng đào tạo... theo đúng quy định.

Ngoài ra, Trường 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. Trường hợp các

chỉ tiêu không đạt mức chất lượng/kế hoạch đặt ra, các bộ phận được giao trách nhiệm

phải có hành động giải trình, phân tích nguyên nhân, tìm các biện pháp khắc phục, phòng

ngừa (nếu có).

Tự đánh giá tiêu chí 2.1: 6/7 điểm.
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Tiêu chí 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế

hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Quyết định của Hội đồng trường và BGH của Trường được phổ biến và chuyển tải

thành các chính sách, hành động thông qua các cuộc họp giữa bộ máy quản trị và các bộ

phận chức năng trong Trường, bao gồm: Các cuộc họp sơ kết giữa năm, tổng kết cuối

năm, các cuộc họp giao ban định kỳ nhằm xem xét các hoạt động đạt được trong kỳ vừa

qua, đưa ra kế hoạch cụ thể cho kỳ tiếp theo dựa trên các kết quả đạt được từ kỳ trước.

Sau mỗi cuộc họp, các quyết định được triển khai xuống dưới các bộ phận để thực

hiện thông qua việc ban hành hệ thống văn bản của Trường (quyết định/quy chế/quy

định/quy trình). Ngoài các văn bản pháp quy của các cơ quan quản lý nhà nước, Trường

đã xây dựng một hệ thống văn bản phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động và điều kiện

thực tế của mình nhằm đảm bảo cho hoạt động Trường ngày càng có hiệu quả, giảm thiểu

rủi ro như: Các hồ sơ giải quyết công việc, các văn bản đi đến, bộ quy trình cho các hoạt

động theo ISO 9001:2015, kế hoạch hoạt động của Trường và các bộ phận vào đầu năm...

Hàng năm, Trường có cuộc họp chiến lược của trường nhằm xác định chiến lược

từng giai đoạn, có nhiệm vụ chiến lược cho các hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ. Dựa

vào kế hoạch chiến lược các giai đoạn này, Trường lập kế hoạch từng năm nhằm triển

khai kế hoạch chiến lược. Căn cứ trên kế hoạch chiến lược của trường cho từng hoạt

động, căn cứ vào kế hoạch hàng năm của trường, các bộ phận lập kế hoạch hoạt động,

thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Có hệ thống quy chế, quy định truyền tải các quyết định: quy chế đào; quy định sinh

viên,; quy định về NCKH; quy định về hoạt động PVCĐ ; các quy định về chính sách

nhân sự: Xây dựng bảng lương cho CBGV; Quy định về mức lương và chế độ thu nhập

cho CBGV Trường; quy định về phụ cấp cho cán bộ quản lý (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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Trường xây dựng bộ quy trình theo ISO 9001:2015, bao gồm 14 quy trình, quy định

các hoạt động trong trường. Nội dung các quy trình này cũng được truyền tải từ các quyết

định của hệ thống quản trị.

Trường đã xây dựng được bộ chỉ tiêu đo tính hiệu quả của các hoạt động trong hệ

thống quản trị. Những chỉ tiêu được đặt con số kế hoạch và bộ phận phụ trách, nếu không

đạt theo kế hoạch, các bộ phận phụ trách có trách nhiệm phân tích, giải trình và đề xuất

hành động khắc phục, phòng ngừa (nếu có).

Tự đánh giá tiêu chí 2.2: 5/7 điểm.

Tiêu chí 2.3. Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên.

Trường Đại học Phú Xuân thường xuyên rà soát hệ thống quản trị của trường nhằm

đáp ứng nhu cầu thực tế và cải tiến hoạt động. Hoạt động rà soát được thực hiện thông

qua các cuộc họp giao ban, tổng kết, hoặc họp theo yêu cầu của cơ quan chủ quản. Các

thay đổi trong hệ thống quản trị được rà soát thông qua các cuộc họp giao ban của BGH.

Năm 2018, sau khi sáp nhập vào Tổ chức giáo dục Giáo dục Hoa Kỳ IAE) , Trường đã

có đợt rà soát tổng thể các vị trí, phòng ban và hệ thống quản lý, đồng thời có sự thay đổi

lớn trong cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của chủ đầu tư mới. Tuy nhiên,

cơ cấu tổ chức Trường có thay đổi trong giai đoạn 2018 - 2019 đã ảnh hưởng nhất định

đến việc thực hiện nhiệm vụ. Đến năm 2020 – 2021, hệ thống quản trị của Trường đã đi

vào ổn định.

Cuối mỗi năm học, Trường đều rà soát toàn bộ hoạt động của hệ thống quản trị để

đánh giá hiệu quả.

Hệ thống tài liệu quy định hoạt động của hệ thống quản trị cũng được rà soát

thường xuyên thông qua các lần đánh giá nội bộ của Trường. Từ khi ban hành đến nay

(tháng 12/2020 đến nay), bộ tài liệu quy trình quy định các hoạt động của trường đã được

sửa đổi 05 lần nhằm đáp ứng nhu cầu của hệ thống quản trị.
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Tháng 7/2021, Trường mời tổ chức Bureau Veritas (BVC) vào đánh giá hệ thống

quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây cũng là cơ hội Trường rà soát lại toàn bộ hệ

thống quản trị của Trường theo các nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và theo các

khuyến nghị của bên thứ 3.

Đối với hệ thống nhân sự, hoạt động đánh giá các vị trí được rà soát, cải tiến qua

các giai đoạn, tương ứng với các giai đoạn phát triển của nhà trường:

- Từ năm 2017 trở về trước, các vị trí được đánh giá hiệu quả công việc, đề xuất

khen thưởng, bổ nhiệm vào cuối năm, căn cứ vào kết quả bình bầu của CBGV.

Dựa vào kết quả bình bầu, Trường ban hành văn bản công nhận cán bộ chiến sỹ thi

đua, lao động tiên tiến, cán bộ quản lý cũng được đánh giá kết quả thực hiện, quản

lý bộ phận.

- Từ năm 2018, sau khi sáp nhập về Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ, sau này là EQuest,

hệ thống đánh giá các vị trí nhân sự được rà soát lại. Trường thực hiện đánh giá

kết quả làm việc của CBGV vào cuối năm. Đối với các vị trí quản lý, khi có bổ

nhiệm, Trường thực hiện đánh giá 360 độ để ghi nhận ý kiến làm căn cứ bổ nhiệm

cán bộ.

- Đến năm 2021, Trường tiếp tục rà soát hoạt động đánh giá nhân sự, đồng thời ban

hành quy định cụ thể về đánh giá nhân sự nhằm hướng dẫn bộ phận Nhân sự thực

hiện hàng năm.

Tự đánh giá tiêu chí 2.3: 6/7 điểm.

Tiêu chí 2.4. Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được cải tiến để tăng hiệu quả

hoạt động của cơ sở và quản lý rủi ro tốt hơn.

Hệ thống quản trị của Trường được liên tục cải tiến giúp quản lý và hạn chế nhiều

rủi ro về mặt quản trị và tài chính.
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Về cơ cấu tổ chức, Trường có sự thay đổi, cải tiến lớn năm 2018, sau khi sáp nhập

vào Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ IAE (sau này là 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 văn. 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.

- 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 Hoa Kỳ IAE (sau này là EQuest), Trường đã gộp vào Ban

đào tạo nhằm quản lý tập trung nhân sự và hoạt động. Đến tháng 10/2019, sau khi
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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

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.

- Thành lập Trung tâm đào tạo iTD: chức năng đào tạo tập huấn CBGV, thiết kế nội

dung chương trình các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ TA quốc tế. Mới thành lập

Trung tâm để phối hợp thực hiện với các đơn trong tập đoàn.

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.
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- Trường xây dựng quy trình Nhân sự, trong đó có quy định bổ nhiệm các vị trí quản

lý phải thực hiện đánh giá 360 độ, nhằm giúp lựa chọn được cán bộ quản lý công

tâm, có trình độ năng lực.

Hoạt động đánh giá các vị trí công việc cũng được cải tiến theo các giai đoạn: từ năm

2017 trở về trước, Trường chỉ đánh giá kết quả cán bộ thông qua bình bầu, sau đó Trường

có văn bản công bố khen thưởng, công nhận chiến sỹ thi đua. Sau khi sáp nhập vào Tổ

chức giáo dục Hoa Kỳ IAE (sau này là EQuest), hệ thống đánh giá nhân sự được cải tiến,

ban hành thành quy trình, cán bộ quản lý được đánh giá 360 độ trước khi bổ nhiệm, làm

căn cứ đánh giá bổ nhiệm.

Từ tháng 12/2020, Trường xây dựng bộ quy trình theo ISO 9001:2015 nhằm quy

chuẩn hóa hoạt động của các bộ phận. Sau một thời gian áp dụng, bộ quy trình đã được

sửa đổi 05 lần nhằm đáp ứng nhu cầu cải tiến trong công việc. Cũng theo bộ tài liệu ISO

9001:2015 này, Trường đã xây dựng được bộ chỉ tiêu đo tính hiệu quả của các hoạt động

trong hệ thống quản trị. Những chỉ tiêu được đặt con số kế hoạch và bộ phận phụ trách,

nếu không đạt theo kế hoạch, các bộ phận phụ trách có trách nhiệm phân tích, giải trình

và đề xuất hành động khắc phục, phòng ngừa (nếu có).

Các quy định, quy chế của nhà trường cũng có những cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu

phát triển của trường, cụ thể:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được sửa đổi 02 lần (năm 2019 và năm

2021) nhằm cập nhật những thay đổi trong cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của

trường, đồng thời cập nhật những điểm mới theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Quy chế đào tạo của Trường đã có 02 lần sửa đổi và có nhiều cải tiến đáng kể, cụ

thể: Năm 2020, Quy chế đào tạo được cập nhật, sửa đổi theo sự thay đổi của văn

bản hợp nhất theo số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014. Năm 2021, Quy chế đào

tạo được sửa đổi, cập nhật theo sự thay đổi của Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT
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ngày 18/3/2021. Bản quy chế này đã cập nhật các thay đổi như: quy định cụ thể

hơn về khối lượng học tập mà sinh viên phải đăng ký, quy định về rút bớt học

phần đã đăng ký, quy định cụ thể về xử lý học vụ thôi học, thay đổi cách tính điểm

trong môn học thực tập…

- Về hoạt động NCKH: Chính sách về NCKH có thay đổi để khuyến khích CBGV

tham gia hoạt động NCKH, cụ thể: Bổ sung thêm nội dung khuyến khích cho

CBGV tham gia NCKH; quy định tính điểm về hoạt động công nghệ đa dạng và có

điều chỉnh định mức hoạt động NCKH thành giờ chuẩn giảng dạy, tăng định mức

kinh phí cho hoạt động KHCN; chuẩn hóa quy trình và các biểu mẫu về hoạt động

NCKH của giảng viên theo hướng tinh giản nhưng quản lý hiệu quả. Tháng

11/2020, Trường thành lập phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế nhằm đẩy

mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học.

- Về hoạt động phục vụ cộng đồng: Hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường trước

đây hoạt động manh mún, theo phong trào, chưa được quy hoạch và có quy định

cụ thể. Đến cuối năm 2019, đầu năm 2020, Trường rà soát và xây dựng quy định

Quản lý hoạt động kết nối và PVCĐ nhằm chuẩn hóa hoạt động, đồng thời hướng

dẫn cho cán bộ thực hiện.

- Ban hành Quy định về nhiệm vụ và chế độ làm việc của giảng viên cố vấn học tập

nhằm khuyến khích giảng viên hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

- Ban hành Quy định đánh giá kết quả điểm rèn luyện sinh viên đại học hệ chính

quy.

- Ban hành quy định về Học kỳ học tập doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa hoạt động

cho học kỳ OJT tại doanh nghiệp.

Tự đánh giá tiêu chí 2.4: 6/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 2

1. Tóm tắt các điểm mạnh
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Trường áp dụng hệ thống làm việc của Facebook at work (Workplace) để trao đổi

công việc và giao nhiệm vụ nhanh chóng.

Trường đã xây dựng hệ thống quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm quản

trị các hoạt động trong Trường.

Trường xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPIs và OKR nhằm đặt ra mục tiêu chất lượng

cho các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng và đạt được mục tiêu đề ra.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Cơ cấu tổ chức Trường có thay đổi trong giai đoạn 2018 - 2019 đã ảnh hưởng

nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Từ năm 2018 trở về trước các biên bản họp giao ban không được lưu trữ một cách

tập trung và bài bản nên dẫn đến thất lạc nhiều.

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 Tiếp tục thực hiện các
biện pháp nhằm kiện
toàn bộ máy của
Trường theo mục tiêu
chiến lược đã đặt ra

Triển khai các nhiệm vụ trong
công tác kiện toàn bộ máy tổ
chức của trường trong giai đoạn
2020-2025, tầm nhìn 2035

BGH Từ 2021

2 Chuẩn hóa lưu trữ,
phân phối văn bản họp
giao ban

Giao nhiệm vụ cho phòng Tổng
hợp thu thập, tổng hợp lại các
biên bản họp giao ban trước
đây, và áp dụng quy trình ISO
9001:2015 vào quản lý văn bản
họp giao ban giai đoạn sau này
Các văn bản họp giao ban sẽ được
lưu trữ cả hình thức bản cứng và
bản mềm

Phòng
Tổng hợp

Từ
12/2021

trở đi

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá
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Tiêu chuẩn 2 5,75

Tiêu chí 2.1 6

Tiêu chí 2.2 5

Tiêu chí 2.3 6

Tiêu chí 2.4 6
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