
TIÊU CHUẨN 6

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của

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

Căn cứ nhu cầu nhu cầu thực tế trong các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ,

Trường đặt ra các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.

BGH giao cho bộ phận Nhân sự, thuộc phòng Tổng hợp thực hiện chức năng tham

mưu, giúp việc cho BGH trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, công tác đào tạo

bồi dưỡng phát triển CBGV, công tác lao động - tiền lương.

Chiến lược giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của Trường đã nêu rõ tầm quan

trọng trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của

nhà trường, trong đó định hướng tiếp tục “kiện toàn bộ máy tổ chức theo định hướng tinh

gọn, có hiệu quả”, “Phát triển, tăng cường đội ngũ giảng viên cơ hữu theo quy mô đào

tạo, phấn đấu tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ. Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho

cho tất cả giảng viên, nhất là các giảng viên trẻ”, “Nâng cao chất lượng đời sống của đội

ngũ cán bộ giảng viên thông qua việc tạo công việc có thu nhập cao, cải thiện môi trường

làm việc”, “Xây dựng các chuẩn mực về văn hóa ứng xử nhằm thúc đẩy sự đồng thuận và

phát triển bền vững của nhà Trường”… Từ nội dung kế hoạch chiến lược này, Trường đã

xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực trong các năm nhằm đáp ứng nhu cầu của các hoạt

động

Đầu năm, bộ phận Nhân sự lập kế hoạch về công tác nhân sự cho năm đó. Trường

xây dựng các quy định, chính sách về nhân sự để thực hiện tốt công tác quy hoạch nhằm

đảm bảo chất lượng đội ngũ, trong đó thể hiện rõ các chính sách về tuyển dụng, đào tạo,

bổ nhiệm, chế độ phúc lợi, môi trường làm việc và chính sách thu hút, giữ chân nhân tài

như: quy định 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 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.

Từ tháng 12/2020, Trường ban hành quy trình Nhân sự nhằm hướng dẫn thực hiện

công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý.

Nguồn nhân lực hiện nay được Nhà trường quy hoạch đủ để đáp ứng nhu cầu của

hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, đảm bảo tỉ lệ SV/GV theo quy định. Bên cạnh đội

ngũ GV cơ hữu, Trường còn xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có học hàm học vị

cao, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm thực tế từ các CSGD đại học khác, đặc

biệt là những giảng viên là người có kinh nghiệm thực tế đến từ các tổ chức, doanh

nghiệp trong và ngoài nước.

Tự đánh giá tiêu chí 6.1: 4/7 điểm.

Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn (bao gồm cả các tiêu chí về đạo

đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự) được

xác định và được phổ biến.

Nhằm tuyển dụng được những cán bộ, giảng viên đáp ứng nhu cầu công việc thực

tế, Trường đại học Phú Xuân đã xây dựng đề án vị trí việc làm cho từng vị trí trong

trường. Bản đề án này nêu cụ thể trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, năng lực

yêu cầu, năng lực quản lý (đối với các vị trí quản lý), năng lực học thuật (đối với các vị

trí Trưởng khoa, giảng viên), trách nhiệm công việc, yêu cầu về công việc, trách nhiệm

thực hiện, chế độ báo cáo… đối với từng vị trí công việc tại trường.

Ngoài ra, Trường còn xây dựng bộ tiêu chí cán bộ, trong đó có nêu tiêu chí cho từng

vị trí công việc tại Trường ĐH Phú Xuân.

Hoạt động tuyển dụng được xác định dựa trên kế hoạch tuyển dụng hàng năm đã

được phê duyệt. Căn cứ vào yêu cầu công việc theo bản đề vị trí, trình độ việc làm, các

bộ phận có nhu cầu tuyển dụng sẽ gửi yêu cầu đến bộ phận Nhân sự để thực hiện tuyển

dụng. Các vị trí đăng tuyển dụng đều có bảng mô tả công việc.



Hoạt động tuyển dụng được bộ phận Nhân sự tổng hợp kế hoạch tuyển dụng từ các

các đơn vị, phòng, ban để xây dựng thành kế hoạch tuyển dụng của Trường. Trường

thành lập Hội đồng tuyển dụng các năm nhằm tuyển được các CBGV đúng yêu cầu.

Thông tin kế hoạch tuyển dụng gồm: Thời gian tuyển các vị trí, số lượng tuyển, chi phí

tuyển dụng cho toàn đơn vị. Tiêu chí tuyển dụng của từng vị trí được xác định và thông

báo trên thông tin tuyển dụng.

Bộ phận Nhân sự lên phương án tuyển dụng để tìm kiếm ứng viên. Sau khi đăng

tuyển, bộ phận Nhân sự sẽ tập hợp hồ sơ, lựa chọn những hồ sơ phù hợp với vị trí tuyển

dụng để tổ chức phỏng vấn, thi kiểm tra đầu vào (nếu cần). Sau khi có kết quả lựa chọn

ứng viên, bộ phận Nhân sự sẽ tiến hành đàm phán, thỏa thuận chế độ với ứng viên và gửi

Thư mời làm việc đến ứng viên. Trước đây, khi chưa chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001,

các hoạt động tuyển dụng của Trường vẫn thực hiện như các bước trên, tuy nhiên không

được chuẩn hóa biểu mẫu, thời gian quy định. Từ tháng 12/2020, hoạt động tuyển dụng

của Trường tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự theo quy

trình ISO. Riêng đối với việc tuyển dụng giảng viên, ngoài các bước tuyển dụng như cán

bộ, sẽ có thêm 01 buổi giảng thử với sự tham gia trực tiếp của Khoa và SV (nếu cần) để

đánh giá được khả năng học thuật, kỹ năng sư phạm, phẩm chất đạo đức,… của ứng viên

để lựa chọn.

Đối với việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, Trường căn cứ vào các yêu cầu cho từng vị trí

được quy định trong Đề án vị trí, năng lực, trình độ để xét các vị trí bổ nhiệm. Ngoài việc

xem xét tính phù hợp của cá nhân với vị trí cần bổ nhiệm (vị trí công việc hiện tại, thành

tích trong quá khứ, khả năng đáp ứng công việc trong tương lai), Trường còn thực hiện

đánh giá 360 độ về ứng viên được bổ nhiệm trước khi xem xét vào một vị trí cán bộ quản

lý.

Tự đánh giá tiêu chí 6.2: 5/7 điểm.



Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả kỹ

năng lãnh đạo) của các nhóm cán bộ, GV, nhân viên khác nhau.

Trường đại học Phú Xuân lựa chọn và xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng

cao, giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm công tác và phẩm chất đạo đức tốt nhằm góp

phần xây dựng trường ngày một vững mạnh.

Tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán bộ, giảng viên

và nhân viên khác nhau) được Trường đại học Phú Xuân áp dụng theo các văn bản quy

phạm pháp luật. Bên cạnh đó Trường ban hành đề án vị trí việc làm (2019), trong đó quy

định cụ thể trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, năng lực yêu cầu, năng lực quản

lý (đối với các vị trí quản lý), năng lực học thuật (đối với các vị trí Trưởng khoa, giảng

viên), trách nhiệm công việc, yêu cầu về công việc, trách nhiệm thực hiện, chế độ báo

cáo… đối với từng vị trí công việc tại trường. Các vị trí chủ chốt trong Trường còn được

quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó có nêu các yêu cầu về phẩm

chất, bằng cấp, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm trong đó đặc biệt chú ý đến phẩm chất

đạo đức và năng lực quản lý. Các vị trí quản lý và nhân viên ngoài yêu cầu về chuyên

môn, nghiệp vụ, còn có cả yêu cầu về kỹ năng lãnh đạo (đối với các vị trí quản lý), yêu

cầu về đạo đức nghề nghiệp, vận dụng quan điểm pháp luật vào hoạt động chuyên môn.

Trong khâu tuyển chọn GV khi xem xét hồ sơ ứng viên, Nhà trường chú trọng, ưu

tiên cho những giảng viên có chức danh, học hàm, học vị và có khả năng tốt về ngoại

ngữ, có thể ứng dụng tin học trong giảng dạy. Do áp dụng CNTT trong hoạt động giảng

dạy, Trường yêu cầu toàn bộ giảng viên phải sử dụng được các thiết bị CNTT, các phần

mềm ứng dụng trong hoạt động giảng dạy. 100% giảng viên thành thạo tin học văn phòng

do sử dụng máy tính xách tay, máy chiếu và các hệ thống thông tin của nhà trường cung

cấp như thư điện tử (@pxu.edu.vn), hệ thống quản lý đào tạo

(http://http://ums.phuxuan.edu.vn/) vào công tác giảng dạy hàng ngày. Bên cạnh đó, Trường

còn yêu cầu giảng viên phải có trình độ ngoại ngữ nhất định nhằm nghiên cứu, biên soạn

các tài liệu học tập phục vụ công tác giảng dạy.

http://cms.fpt.edu.vn/elearning/
http://ums.phuxuan.edu.vn
http://cms.fpt.edu.vn/elearning/


Ngoài các yêu cầu theo quy định pháp luật, yêu cầu về vị trí Trưởng khoa, giảng

viên được cụ thể hóa tại trường như sau:

Trưởng Khoa

1. Trình độ

- Có trình độ Tiến sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy

đại học;

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu

cầu công việc quản lý, lãnh đạo, điều hành

và đối ngoại.

2. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của nhà nước về giáo

dục đại học;

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện

trong lĩnh vực đào tạo theo quy định của

Luật giáo dục đại học;

- Có năng lực tổ chức xây dựng, thiết kế

chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy,

khả năng viết giáo trình, gói học liệu phục

vụ dạy – học, tổ chức, chủ trì hội thảo, hội

nghị từ cấp Trưởng trở lên;

- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên

thuộc quyền quản lý; phối hợp với các

Khoa/Phòng thực hiện nhiệm vụ được phân

công;

Giảng viên

1. Trình độ

- Có trình độ thạc sỹ trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

giảng dạy đại học;

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp

ứng nhu cầu công việc giảng dạy,

NCKH.

2. Năng lực

- Hiểu biết và vận dụng quan điểm,

đường lối của Đảng, chính sách, pháp

luật của nhà nước và quy định của

ngành trong công tác giáo dục đại học,

cao đẳng;

- Nắm vững kiến thức (cả lý thuyết lẫn

thực hành) môn học/học phần đảm

trách;

- Nắm vững mục tiêu, kế hoạch,

chương trình, nội dung môn học thuộc

chương trình đào tạo; quy chế giảng

dạy, học tập và NCKH của Khoa,

Trường;

- Hiểu biết và có khả năng vận dụng

những vấn đề cơ bản của lý luận dạy

học ở bậc đại học để nâng cao chất



- Có năng lực tham mưu, đề xuất xây dựng

các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan

đến công tác đào tạo, liên kết đào tạo, mở

mã ngành, xây dựng chương trình khung đào

tạo; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật

và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với

chuyên ngành được giao;

- Có kỹ năng soạn thảo các văn bản, thống

kê, báo cáo…

lượng giảng dạy, học tập và NCKH,

đảm bảo các tiêu chuẩn, trách nhiệm

theo quy định của Luật giáo dục đại

học;

- Có kỹ năng sư phạm truyền đạt kiến

thức, NCKH;

- Có kỹ năng soạn thảo các văn bản,

thống kê, báo cáo…

Ngoài ra, Trường còn xây dựng bộ tiêu chí cán bộ, trong đó có nêu tiêu chí cho

từng vị trí công việc tại Trường ĐH Phú Xuân.

Tự đánh giá tiêu chí 6.3: 5/7 điểm.

Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, GV, nhân

viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó.

Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động quan trọng

nhằm chuẩn bị nguồn lực để có thể đạt được các mục tiêu chiến lược, nên vấn đề đổi mới

và nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực được Nhà trường đặc biệt chú trọng thực

hiện thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương

pháp cho việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng của đội ngũ CB-GV-NV. Nội dung đào tạo,

bồi dưỡng giảng viên được xác định là một trong những nội dung quan trọng được nêu

trong kế hoạch chiến lược các giai đoạn.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBGV được xây dựng dựa trên nhu

cầu đào tạo mà bộ phận Nhân sự thu thập từ các phòng, ban, gửi về vào cuối mỗi năm.

Nhu cầu đào tạo được các bộ phận tổng hợp từ tình hình thực tế cần nâng cao chuyên

môn, nghiệp vụ của bộ phận mình, sau đó trình BGH phê duyệt và chuyển bộ phận Nhân



sự hỗ trợ thực hiện.

Trường xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng CBGV nhằm khuyến khích CBGV

học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó quy định…Đối với các khóa đào tạo

CBGV tự tìm hiểu và có nhu cầu học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,

CBGV có thể đề xuất với BGH để được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí.

Căn cứ chính sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBGV, những năm vừa qua,

Trường đã tổ chức được các khóa đào tạo cho CBGV của Trường như:

- Các khóa đào tạo về hoạt động tư vấn chiêu sinh, nhằm trang bị kiến thức chuyên

ngành cho cán bộ trực tiếp tham gia tư vấn chiêu sinh;

- Khóa đào tạo về hoạt động truyền thông vào tháng 02/2021 nhằm giúp trang bị cho

CBGV về kỹ năng truyền bá thông tin, phục vụ hoạt động của Trường;

- Khóa đào tạo về Digital Marketing dành cho CBGV và có cả sinh viên tham gia,

được tổ chức vào tháng 06/2021;

- Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giảng viên, Trường tổ chức khóa

đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ và kỹ năng mềm cho giảng viên”;

- Nhằm triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Trường tổ chức khóa đào tạo

về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và khóa đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ cho CBGV

trong toàn trường;

- Để chuẩn bị tốt cho công tác tự đánh giá, Trường tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn

toàn thể CBGV về tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo thông tư 12/2017 của Bộ

GDĐT;

Ngoài ra, CBGV trường cũng được tham dự nhiều khóa học nội bộ nhằm nâng cao

chuyên môn nghiệp vụ do Tổ chức giáo dục EQuest tổ chức.

Năm 2021, Trường đã làm khảo sát CBGV về các hoạt động hỗ trợ trong trường,

trong đó có hoạt động đào tạo nâng cao cho CBGV. Hoạt động này được CBGV đánh giá

cao về tính thiết thực và hỗ trợ CBGV nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Tự đánh giá tiêu chí 6.4: 4/7 điểm.



Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen

thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt

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

Trường Đại học Phú Xuân xây dựng và triển khai hệ thống quản lý việc thực hiện

nhiệm vụ bao gồm từ hoạt động giao nhiệm vụ, báo cáo, khen thưởng, ghi nhận, đánh giá

và kế hoạch bồi dưỡng CBGV nhằm thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và

PVCĐ.

Trường ban hành quy định về quản lý nhân sự, trong đó có hoạt động đánh giá hiệu

quả công việc của CBGV, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo CBGV.

Các hoạt động tại các bộ phận được quy định rõ ràng trong bộ quy trình hoạt động, trong

đó nêu rõ các nội dung công việc cần thực hiện, trách nhiệm thực hiện, thời hạn hoàn

thành, chế độ báo cáo…. Trường thực hiện quản lý thông tin nhân sự thông qua hệ thống

phần mềm Phần mềm nhân sự Odoo (https://hr.equest.vn/).

Các vị trí quản lý được bổ nhiệm đảm bảo đúng quy định về ngạch, bậc phù hợp với

mức độ quan trọng của vị trí và quy mô của đơn vị được giao quản lý phù hợp với Đề án

vị trí, trình độ, năng lực việc làm do Trường ban hành. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm

được công bố tới đương sự, các đơn vị và cá nhân có liên quan, lưu trữ đầy đủ bản cứng

và bản mềm.

Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của CBGV của Trường được thực hiện

trải qua 2 giai đoạn: trước và sau khi sáp nhập vào tổ chức giáo dục EQuest. Với mỗi giai

đoạn, cách thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lại khác nhau:

- Từ 07/2018 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.

https://hr.equest.vn/


- Từ năm 2018, sau khi sáp nhập về Tổ chức giáo dục 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, dựa vào kết quả đánh giá công việc do Trưởng bộ phận

thực hiện. 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. Đối với việc đánh giá kết

quả công việc của CBGV, vào cuối năm, bộ phận Nhân sự hướng dẫn CBGV thực

hiện tự đánh giá kết quả thực hiện công việc, sau đó Trưởng bộ phận sẽ đánh giá kết

quả thực hiện công việc của CBGV. Sau khi Trưởng bộ phận đánh giá, CBGV có

thành tích, làm tốt công việc sẽ được Trưởng bộ phận đề xuất lên BGH có khen

thưởng.

- Năm 2021, Trường đã xây dựng quy định về khảo sát mức độ hài lòng và

thu thập ý kiến của CBGV về các hoạt động hỗ trợ trong trường, bao gồm CNTT,

Hành chính, Kế toán, Nhân sự, Đảm bảo chất lượng. Cùng năm này, Trường đã thực

hiện khảo sát CBGV đánh giá về chất lượng thực hiện các hoạt động này. Kết quả

đánh giá này được tổng hợp, báo cáo tới BGH và các bộ phận liên quan để có hành

động phù hợp.

Để khuyến khích CBGV tích cực tham gia hoạt động NCKH, Trường đã ban hành

quy định hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó có nêu chính sách thưởng cho

CBGV có các công trình NCKH, đồng thời xem xét tính vào giờ và điểm NCKH đối với

giảng viên

Các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ theo quy định

của Pháp luật. Để khuyến khích, động viên, đánh giá, ghi nhận thành quả công việc các

cá nhân, tập thể kịp thời, Trường đã có nhiều quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể

có thành tích trong công việc.

Tự đánh giá tiêu chí 6.5: 5/7 điểm.



Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực

được rà soát thường xuyên.

Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực của Trường được rà

soát thường xuyên theo năm học. Bộ phận Nhân sự thuộc phòng Tổng hợp được giao

trách nhiệm tổ chức theo dõi, rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy trình và

việc xây dựng nguồn nhân lực của Trường.

Về quy hoạch nguồn nhân lực: Quy hoạch nguồn nhân lực được Trường rà soát

thường xuyên qua các đợt rà soát và ban hành kế hoạch chiến lược các giai đoạn của nhà

trường, đây cũng là hoạt động rà soát sự phù hợp, đầy đủ của nguồn nhân lực nhằm đáp

ứng nhu cầu phát triển của Trường qua các giai đoạn.

Về chính sách, chế độ đãi ngộ:

Chính sách về các chế độ đãi ngộ đối với nhân sự của Trường được rà soát khi có sự

thay đổi trong quy định của pháp luật:

- Chính sách tiền lương của Trường được rà soát khi có sự thay đổi về mức lương

cơ sở đối với cán bộ công chức và lực lượng vũ trang theo Nghị định

72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

- Mức lương tối thiểu tiếp tục được rà soát khi Chính phủ ban hành Nghị định quy

định về mức lương tối thiểu vùng (năm 2019) đối với người làm việc theo hợp

đồng lao động.

- Hệ thống chính sách tiền lương tiếp tục được rà soát khi Chính phủ ban hành

Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 về việc quy định mức lương tối

thiểu vùng.

Chính sách tiền lương, bảng lương theo ngạch bậc của Trường cũng được rà soát

sau khi sáp nhập với Tổ chức giáo dục EQuest. Đây là đợt rà soát tổng thể và thay đổi lớn

trong giai đoạn 2018-2021 của Trường, nhằm thay đổi chính sách, chế độ cho nguồn nhân

lực, cụ thể:

- Trường thành lập dự án cải cách chính sách tiền lương nhằm rà soát chế độ, chính



sách cho CBGV. Theo dự án này, các chính sách về chính sách thu thập của

CBGV đã có nhiều cải tiến như tăng lương theo lộ trình cho CBGV đáp ứng đủ

tiêu chuẩn.

- Chính sách đối với hoạt động tuyển sinh cũng được rà soát, thay thế bằng chính

sách khoán tuyển sinh hàng năm nhằm tạo động lực cho cán bộ tuyển sinh. Mỗi

năm Trường ban hành các quyết định về chính sách khoán tuyển sinh phù hợp

với mục tiêu tuyển sinh và điều kiện tài chính của năm đó.

- Chính sách tiền lương được rà soát 03 lần trong các năm 2019, 2020 nhằm đảm

bảo chế độ chính sách cho CBGV. Đồng thời Trường ban hành quy định về chi

cho hoạt động đào tạo.

- Điều kiện làm việc tiếp tục được rà soát, nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi và tình

hình dịch bệnh Covid19 kéo dài; rà soát, ban hành chính sách cho giảng viên

giảng dạy các lớp đông.

- Trường cũng rà soát để có chính sách thu hút giảng viên các ngành khó tuyển các

ngành trọng điểm.

- Chính sách về hoạt động NCKH cũng được rà soát, sửa đổi 02 lần vào năm 2020,

2021.

Về quy định vị trí, việc làm, yêu cầu công việc đối với từng vị trí: Nhằm chuẩn hóa

quy định về trình độ, năng lực, công việc của từng vị trí, cuối năm 2019, Trường đã yêu

cầu phòng Tổng hợp rà soát tất cả các vị trí công việc trong trường và ban hành Đề án vị

trí, trình độ, năng lực việc làm trong trường. Đến năm 2020, Trường còn xây dựng bộ tiêu

chí cán bộ, trong đó có nêu tiêu chí cho từng vị trí công việc tại Trường ĐH Phú Xuân.

Về quy trình hoạt động: Trường thực hiện rà soát quy trình hoạt động và chuẩn hóa

hệ thống quy trình, trong đó có quy trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý CBGV theo quy

trình Nhân sự vào cuối năm 2020.

Tự đánh giá tiêu chí 6.6: 5/7 điểm.



Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực

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

Trong những năm qua, các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân

lực của Trường có nhiều cải tiến nhằm hỗ trợ cho quá trình đào tạo, NCKH và PVCĐ.

Chính sách tiền lương, chính sách thu nhập của Trường đại học Phú Xuân ban đầu

được áp dụng theo quy định lương nhà nước. Sau khi sáp nhập vào Tổ chức giáo dục

EQuest, chế độ chính sách, tiền lương, thu nhập của cán bộ được điều chỉnh liên tục

nhằm đáp ứng nhu cầu về mức sống, yêu cầu về công việc trong giai đoạn mới. Chính

sách tiền lương của được rà soát 03 lần trong các năm 2019, 2020 nhằm đảm bảo chế độ

chính sách cho CBGV.

Một số điểm cải tiến trong chính sách tiền lương từ tháng 9/2018 như sau:

- Giảng viên được nhận lương hàng tháng tính theo khối lượng công việc đã thực

hiện. Có mức lương tối thiểu, nếu khối lượng giảng dạy không đảm bảo mức

lương tối thiểu, thì GV sẽ được bù lương, tối thiểu 4tr/tháng. Việc bù lương sẽ

được thực hiện theo học kỳ.

- Đối với cán bộ: thay đổi theo ngạch bậc được xếp, cán bộ được chia ra thành

nhân viên, chuyên viên, chuyên gia, quản lý và lãnh đạo. Ứng với mỗi ngạch có

các bậc lương khác nhau.

- Từ tháng 3/2020, giảng viên cơ hữu được nhận lương cố định hàng tháng. Cuối

năm giảng viên được quyết toán tiền lương theo quy định số giờ giảng quy định

ứng với bậc lương đã được xếp.

Đồng thời, một số chính sách trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực cũng được

cải tiến như:

- Trường ban hành quy định về chi cho hoạt động đào tạo.

- Chế độ công tác phí thay đổi vào năm 2021: tăng tiền hơn so với trước, trước đây

đi công tác các thành phố lớn như HCM, HN là 170.000 đồng/ngày/người. Hiện

nay chế độ công tác phí tại các thành phố này là 200.000đồng/người/ngày.



- Nhằm thu hút giảng viên của những ngành khó tuyển và các ngành trọng điểm,

Trường ban hành chính sách thu hút các giảng viên thuộc các ngành này.

Trường khuyến khích giảng viên tham gia vào quá trình xây dựng phát triển chương

trình bằng cách ban hành trả thù lao cho hoạt động tham gia xây dựng chương trình. Mức

thù lao sẽ được tính toán cụ thể dựa trên khối lượng công việc mà giảng viên tham gia

vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo.

Với mục tiêu khuyến khích CBGV có thành tích cao trong công việc, Trường ban

hành quy định khen thưởng các cá nhân, tập thể ở quy mô cấp trường bao gồm khen

thưởng định kỳ và khen thưởng đột xuất;

Về quy định vị trí, việc làm, yêu cầu công việc đối với từng vị trí: Nhằm chuẩn hóa

quy định về trình độ, năng lực, công việc của từng vị trí, cuối năm 2019, Trường đã yêu

cầu phòng Tổng hợp xây dựng Đề án vị trí, trình độ, năng lực việc làm trong trường,

trong đó quy định trình độ, năng lực, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ... đối với tất cả các

vị trí trong trường. Đến năm 2020, Trường còn xây dựng bộ tiêu chí cán bộ, trong đó có

nêu tiêu chí cho từng vị trí công việc tại Trường ĐH Phú Xuân.

Nhằm nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng tuyển sinh đầu vào, từ năm 2018

Trường xây dựng chính sách khoán tuyển sinh đối với hoạt động này. Chính sách khoán

được ban hành theo từng năm, phù hợp với mục tiêu tuyển sinh và điều kiện tài chính của

năm đó..

Về quy trình quản lý nguồn nhân lực: Trước đây Trường chưa ban hành một cách

chính thức quy trình quản lý các hoạt động nhân sự. Đến cuối năm 2020, sau khi áp dụng

tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Trường ban hành quy trình quy định cách thức cho hoạt động

quản lý nhân sự theo quy trình Nhân sự. Quy trình đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của

CBGV của Trường được thực hiện trải qua 2 giai đoạn: trước và sau khi sáp nhập vào tổ

chức giáo dục EQuest. Với mỗi giai đoạn, cách thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

lại khác nhau:



- 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 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, dựa vào kết quả đánh giá công việc do Trưởng bộ phận thực

hiện. 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.

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

Khoa học Công nghệ 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.

Các chính sách, quy định về nguồn nhân lực được Trường lấy ý kiến CBGV thông



qua khảo sát độ hài lòng khách hàng nội bộ.

Tự đánh giá tiêu chí 6.7: 6/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 6

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch phát triển nhân sự, kế hoạch quy hoạch cán

bộ lãnh đạo và kế hoạch tuyển dụng với các bộ tiêu chí quy định trình độ, năng lực cho

từng vị trí công việc rõ ràng.

Nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực hàng năm

nhằm đáp ứng quy mô phát triển.

Nhà trường đã xây dựng được quy trình quy định hoạt động quản lý nhân lực.

Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được xây dựng đầy

đủ và luôn được rà soát và cải tiến.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Trước năm 2021 không có kế hoạch riêng cho hoạt động tuyển dụng, đào tạo, mà

chỉ được tổng hợp trong kế hoạch đầu năm của bộ phận Nhân sự.

Quy hoạch nguồn nhân lực chưa được thực hiện một cách bài bản. Kế hoạch dự trù

nguồn nhân lực chỉ được tổng hợp từ đầu năm (trong Kế hoạch đầu năm của Nhân sự (từ

năm 2021 trở về trước), kế hoạch tuyển dụng, đào tạo (từ năm 2021)).

Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực còn thực hiện nhỏ lẻ, căn cứ nhu cầu

của CBGV và yêu cầu của công việc, chưa có kế hoạch tổng thể về hoạt động này cho

toàn trường.

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 Quy hoạch tổng
thể về hoạt động
nhân sự (tuyển
dụng, đào tạo)

Đầu năm, bộ phận Nhân sự lập
quy hoạch tổng thể về hoạt
động nhân sự trình Lãnh đạo
nhà trường phê duyệt

Bộ phận
Nhân sự

Từ năm 2022

2 Quy hoạch hoạt
động đào tạo,
nâng cao trình độ
năng lực CBGV

Đầu năm, bộ phận Nhân sự tìm,
lập kế hoạch các khóa đào tạo
các bộ phận cần tham gia, trình
Lãnh đạo phê duyệt, sau đó yêu
cầu CBGV tham gia

Bộ phận
Nhân sự

Từ năm 2022

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 6 4.85

Tiêu chí 6.1
4

Tiêu chí 6.2
5

Tiêu chí 6.3
5

Tiêu chí 6.4
4

Tiêu chí 6.5
5

Tiêu chí 6.6
5

Tiêu chí 6.7
6


