
TIÊU CHUẨN 7

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn

lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục

tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết

lập và vận hành.

Là trường đại học tư thục, Trường Đại học Phú Xuân tự chủ về tài chính, chủ động

xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và quyết định mức thu học phí, các lệ

phí cũng như thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính

theo quy định của pháp luật (Luật GDĐH). Các nguồn thu về tài chính của trường chủ

yếu từ học phí và các nguồn khác. Trường luôn có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về

tài chính theo nguyên tắc tự cân đối thu chi, duy trì các hoạt động và phát triển Nhà

trường được nêu rõ trong Chiến lược phát triển Trường qua các giai đoạn và được quy

định rõ trong Quy chế tổ chức và hoạt động.

Hiệu trưởng là chủ tài khoản của Trường, chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính,

duyệt các khoản chi thường xuyên của trường của Trường. Hiệu phó được ủy quyền

duyệt chi các khoản của các hoạt động có giá trị từ 10 triệu đổ xuống. Các hoạt động mua

sắm hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ theo quy định mua sắm trong quy trình hành chính.

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần GD Phú Xuân có trách nhiệm kiểm tra hoạt

động tài chính của Công ty và của Trường được thực hiện theo kế hoạch được lập Bs:

Quy chế tổ chức hoạt động Điều lệ công ty, Nghị quyết công nhận kết quả kiểm phiếu của

BKS (số 04). Phòng Tổng hợp được giao trách nhiệm quản lý hoạt động tài chính trong

trường

Trường xây dựng kế hoạch chiến lược, trong đó có nêu kế hoạch và giải pháp về

tài chính, nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược. Hàng năm, Trường tổ chức họp xem

xét, rà soát chiến lược nhằm có hành động, giải pháp điều chỉnh kịp thời.
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Đầu năm, các bộ phận lập kế hoạch tài chính của từng bộ phận, Kế toán tập hợp

thành Kế hoạch tài chính/kinh doanh năm của toàn trường trình Hiệu trưởng xem xét.

Hiệu trưởng cùng các bộ phận có trách nhiệm bảo vệ kế hoạch tài chính này với Tổ chức

giáo dục EQuest sau khi hoàn thành kế hoạch tài chính của Trường (). Tập đoàn sẽ xem

xét tính hợp lý, điều chỉnh (nếu có) và thông qua kế hoạch. Từ đó, Nhà Trường sẽ triển

khai các hoạt động theo Kế hoạch tài chính này. Ngoài ra, Trường cũng tham gia cùng

các đơn vị thành viên trong Tập đoàn họp về Kế hoạch OKRs. Từ 9/2021, Tổ chức giáo

dục EQuest mới triển khai hoạt động cam kết mục tiêu và kết quả then chốt ( có chỉ số tài

chính) đối với các đơn vị thành viên. Nếu có điều chỉnh kế hoạch tài chính từ Tập đoàn

thì các bộ phận phải điều chỉnh kèm theo.

Trường xây dựng các quy định, chính sách nhằm quản lý tài chính chặt chẽ, đảm

bảo cân đối thu chi như: quy định về thanh toán tài chính Với hoạt động tuyển sinh,

Trường đã xây dựng các chính sách tuyển sinh phù hợp nhằm khích lệ hiệu quả hoạt động

này.

Trường quản lý hoạt động tài chính thông qua phần mềm kế toán Pentamic giúp

quản lý số liệu kế toán, báo cáo thuế, quản lý số liệu và các chỉ số tài chính nhằm đảm

bảo số liệu được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Kế hoạch chi tiêu ngân sách cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ

được lập dựa trên định mức về chi phí đào tạo, chi phí dịch vụ và CSVC trên tổng doanh

thu, đồng thời điều chỉnh cho những hoạt động phát sinh bất thường do các trưởng bộ

phận đề xuất đã được phê duyệt. Ngân sách cho hoạt động nghiên cứu dựa trên kế hoạch

các hoạt động nghiên cứu phù hợp với mục tiêu chiến lược của nhà trường về NCKH .

Nguồn thu chính của Trường chủ yếu từ học phí và các khoản thu ngắn hạn. Hàng năm,

Trường có báo cáo các cơ quan chức năng về hoạt động tài chính của Trường. Ngoài ra,

Trường cũng báo cáo hoạt động tài chính hàng năm cho Tổ chức giáo dục EQuest trong

các cuộc họp tổng kết.
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Hàng năm, Trường thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, do Công ty TNHH PwC

Việt Nam thực hiện. Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định tài chính và cải tiến hiệu quả

hoạt động tài chính, hàng năm Ban kiểm soát tiến hành hoạt động kiểm soát tài chính đối

với các hoạt động của nhà trường. Các vấn đề ghi nhận trong báo cáo kiểm soát là căn cứ

để Trường rà soát và có hành động cải tiến trong thời gian sau. Ngoài ra, Trường còn chịu

sự giám sát, kiểm tra của cơ quan thuế và cơ quan thanh tra của Bộ GD&ĐT theo quy

định pháp luật.

Tự đánh giá tiêu chí 7.1: 6/7 điểm.

Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và

cơ sở hạ tầng bao gồm các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và

công cụ v.v. để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng

đồng được thiết lập và vận hành.

Trường Đại học Phú Xuân có đủ cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu

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

Khuôn viên Trường có tổng diện tích sử dụng là 30.435,20 m2, trong đó: diện tích

sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo là 6.235,4 m2.

Bộ phận Quản trị thuộc phòng Tổng hợp có trách nhiệm đảm bảo CSVC và duy trì

hoạt động các thiết bị giảng dạy, đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường.

Trường cũng có kế hoạch về cơ sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học,

các phòng thực hành được lập và thực hiện, cũng như rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt

động năm trước để lập kế hoạch cho năm sau.

Nhà trường chú trọng đầu tư các phòng học riêng biệt cho các chuyên ngành đặc

thù. Năm 2021, Trường đầu tư xây dựng 02 phòng thực hành phục vụ ngành Quản trị

khách sạn và ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Sinh viên được sử dụng trang thiết bị, cơ sở

vật chất tại các doanh nghiệp phục vụ cho kỳ thực tập (OJT) tại các doanh nghiệp.

3



Các lớp học đều được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ dạy học như máy chiếu,

hệ thống wifi tốc độ cao, điều hòa, hệ thống loa, bảng, bàn ghế, ổ cắm điện. Đầu mỗi học

kỳ, Phòng Đào tạo có trách nhiệm cập nhật lịch sử dụng lớp học lên trang

http://ums.phuxuan.edu.vn, workplace giúp việc quản lý hệ thống lớp học minh bạch,

hiệu quả, giúp các bộ phận phục vụ (hành chính, bảo vệ, tạp vụ,…) nắm bắt thông tin,

phục vụ kịp thời. Trong quá trình sử dụng lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành,

SV và GV có thể phản ánh các vấn đề có liên quan vào hòm thư điện tử.

Trường có phòng y tế, với 01 cán bộ y tế thuộc phòng Tổng hợp. Phòng y tế có

chức năng khám chữa những bệnh thông thường và là cơ sở sơ cứu trong những trường

hợp khẩn cấp cho CBGV và sinh viên. 100% CBGV cơ hữu của Trường được tham gia

các hình thức bảo hiểm bắt buộc. Hàng năm, Trường tổ chức khám sức khỏe tổng quát

cho toàn bộ CBGV. 100% sinh viên đầu khóa được Trường tổ chức khám sức khỏe. Hàng

năm Trường thông báo với sinh viên về việc mua bảo hiểm y tế, đồng thời hỗ trợ sinh

viên mua bảo hiểm y tế nếu có nhu cầu. Tuy nhiên tỷ lệ số lượng sinh viên mua bảo hiểm

y tế hàng năm không đạt tỷ lệ cao.

Trường hiện có 1 ký túc xá tại cơ sở 3 rất khang trang cho sinh viên bao gồm 1 tòa

5 tầng với tổng số 50 phòng cho 300 sinh viên. Các phòng ở thuộc KTX được thiết kế

thoáng mát và trang bị nhiều vật dụng sinh hoạt, nhà vệ sinh theo từng tầng, tách biệt

theo nam và nữ. Mỗi sinh viên được trang bị hệ thống giường, tủ hiện đại. Các phòng ở

đều được trang bị đầy đủ ánh sáng, wifi miễn phí hoặc wifi cáp quang tốc độ cao, quạt

mát, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng biệt theo từng tầng. KTX có sảnh sinh hoạt chung, có

phòng tự học.

Ngoài ra, tại khu KTX có cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho sinh viên, CBGV bao

gồm nhà ăn (với công suất lên đến 200 suất ăn/ca) tại tầng trệt của tòa nhà. Hàng năm,

Nhà trường triển khai phun thuốc diệt côn trùng phòng dịch trong khuôn viên nhà

trường. Trường lắp đặt hệ thống PCCC, báo cháy tự động cho các cơ sở của trường. Hệ

thống điện chiếu sáng, nước sạch, cống rãnh thoát nước và bê tông hóa kiên cố đường đi,
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sân trường và khu vực xung quanh KTX được Trường đầu tư xây dựng giúp cho khuôn

viên của trường thông thoáng; cảnh quan cây xanh được đầu tư chăm sóc và bảo đảm vệ

sinh – môi trường; Trường có khu học võ, khu sân thể thao đa năng đáp ứng nhu cầu rèn

luyện vui chơi thể thao của SV.

Trường có quy định về quy trình quản lý tài sản trong đó có ghi rõ kế hoạch bảo

trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc định kỳ bộ phận Quản trị thuộc phòng Tổng hợp của

Trường chịu trách nhiệm kịp thời xử lý các sự cố về kỹ thuật hoặc thay thế sửa chữa các

thiết bị để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và NCKH của GV và người học.

Hàng năm, cán bộ quản lý tài sản kết hợp với bộ phận Kế toán căn cứ vào sổ theo

dõi tài sản tiến hành kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, thanh lý tài sản hỏng hóc Sổ quản

lý tài sản.

Từ khi chuyển đổi nhà đầu tư mới, Trường có nhiều cải tiến trong hoạt động đảm

bảo cơ sở vật chất tại các cơ sở:

- Cải tạo cổng, hồ nước cho phù hợp với cảnh quan, giao thông đi lại.

- Cải tạo cơ sở vật chất: thay toàn bộ cửa, lắp thêm máy lạnh (toàn bộ phòng học

tầng 2, 3 đã có máy lạnh, đáp ứng đủ số lượng sinh viên học tập theo tiến độ,

khu văn phòng làm việc)

- Đầu tư máy lọc nước uống trực tiếp

- Đầu tư wifi, camera

Hoạt động đảm bảo CSVC trong Trường được đánh giá, kiểm soát thông qua 02

lần động đánh giá nội bộ năm 2021 và 01 lần đánh giá ngoài của đơn vị BVC. Để không

ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, Trường tiến hành khảo sát SV và CBGV về tổng

thể chất lượng các hoạt động, trong đó có mảng CSVC. Kết quả khảo sát được gửi đến

các bộ phận liên quan để có hành động cải tiến. Kết quả năm 2020-2021 trung bình có

trên 90,47% SV hài lòng về tiêu chí này.

Tự đánh giá tiêu chí 7.2: 6/7 điểm.
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Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công

nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo

mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và

phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.

Hệ thống các thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng phục vụ các nhu cầu về đào tạo,

NCKH và PVCĐ được Trường thiết lập và vận hành. Bộ phận CNTT thuộc phòng Đào

tạo có trách nhiệm quản lý hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT trong trường.

Cán bộ CNTT có trách nhiệm lập quản lý hệ thống công nghệ thông tin, bảo trì, sửa

chữa, bảo dưỡng hệ thông tin. Trước đây, khi chưa xây dựng bộ quy trình theo tiêu chuẩn

ISO 9001, cán bộ CNTT thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống CNTT khi có

sự cố. Khi áp dụng hệ thống quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001, cán bộ CNTT thực hiện

quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT theo quy trình quy định, đồng thời lập kế

hoạch nhằm quản lý hệ thống CNTT theo quy định (mẫu 09.01-BM/TT/PXU), có thông

tin về lịch dự phòng dữ liệu, thực hiện sao lưu dữ liệu.

Hiện nay, 100% CBGV có máy tính cá nhân để làm việc, 100% các phòng học đều

có máy chiếu, loa (loa rời, mượn tại bộ phận Quản trị) để phục vụ công tác giảng dạy và

học tập. Nhà trường hiện đang ứng dụng tiện ích của Google, Microsoft trong việc sao

lưu và dự phòng dữ liệu (Google Drive…). Trường có 18 máy tính để bàn phục vụ hoạt

động đào tạo, 01 máy photocopy, 04 máy in được kết nối wifi để các đơn vị tiện sử dụng.

Các máy móc thiết bị này được bộ phận Quản trị thuộc phòng Tổng hợp quản lý.

Toàn bộ CBGV và sinh viên của Trường được cấp địa chỉ thư điện tử (email

@phuxuanuni.edu.vn và @pxu.edu.vn) giúp truy cập tài nguyên hỗ trợ quá trình làm

việc, giảng dạy, học tập và trao đổi thông tin. Hệ thống email này do cán bộ CNTT thuộc

phòng Đào tạo quản lý.

Nhà trường hiện đang áp dụng một số hệ thống CNTT vào quản lý như:

- Phần mềm trong quản lý đào tạo UMS.phuxuan.edu.vn

- Phần mềm quản lý nhân sự Odoo (https://hr.equest.vn/)
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- Phần mềm quản lý tài chính kế toán Pentamic

- Phần mềm quản lý tài chính BI

- Phần mềm trong quản lý tuyển sinh CRM getfly Pentamic

- Trường có hệ thống IP voice dùng cho Tuyển sinh gọi điện cho thí sinh

Các phần mềm nội bộ của Trường đều được phân quyền truy cập theo từng nội dung

cụ thể, đảm bảo chỉ những cá nhân/bộ phận liên quan đến mảng công việc nào được phân

quyền truy cập thực hiện công việc trên nội dung đó.

Bên cạnh đó, Trường còn sử dụng hệ thống Facebook at work nhằm truyền thông,

trao đổi công việc một cách hiệu quả

Từ khi có đại dịch Covid 19, Trường áp dụng CNTT vào hoạt động quản lý, kiểm

tra đánh giá sinh viên thông qua phần mềm MS Team, nhằm duy trì hoạt động đào tạo

trong giai đoạn giãn cách

Toàn bộ các phòng học được phủ sóng hệ thống mạng không dây Wifi. Trường có 3

đường truyền internet, gồm Viettel, VNPT, FPT, tổng dung lượng là 200Mbps.

Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT của Trường được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định

trong quy trình Công nghệ thông tin. Hệ thống dữ liệu bản mềm được sao lưu và lưu trữ

theo quy định trong quy trình CNTT  .

Hoạt động đảm bảo các trang thiết bị công nghệ thông tin trong Trường được đánh

giá thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ của Trường và 01 lần đánh giá ngoài của đơn

vị BVC. Các kết quả đánh giá được gửi lại đến cán bộ CNTT và Trưởng phòng Đào tạo

nhằm có hành động xử lý và cải tiến phù hợp.

Trường đã thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của sinh viên về các

hoạt động hỗ trợ CNTT trong thời gian học tập tại trường nhằm đưa ra các hành động cải

tiến. Kết quả năm 2020-2021 trung bình có trên 92,85% SV hài lòng về tiêu chí này.

Tự đánh giá tiêu chí 7.3: 4/7 điểm.
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Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn

lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu

trực tuyến, v.v. để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ

cộng đồng được thiết lập và vận hành.

Phòng Thư viện Trường Đại học Phú Xuân được xây dựng và phát triển với nhiệm

vụ hỗ trợ hiệu quả việc giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động học thuật của đội ngũ

CBGV và sinh viên. Thư viện trường được bố trí theo định hướng thư viện mở, là nơi

CBGV và sinh viên có thể sử dụng làm nơi học tập và làm việc, bạn đọc khi đến thư viện

có thể tùy ý lựa chọn những tài liệu mà mình cần, tự do chọn chỗ ngồi phù hợp để đọc

hoặc nghiên cứu. Trường bố trí các khu thư viện mở tại tầng 1, tầng 2, tầng 3 với tổng

diện tích là 196m2, được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, phủ sóng wifi. Trường giao cho

phòng Tổng hợp quản lý thư viện mở.

Tài nguyên của Thư viện gồm 2696 đầu sách giáo khoa và tham khảo chuyên ngành,

báo, tạp chí bản cứng được cập nhật về các lĩnh vực mà Trường đào tạo; các cơ sở dữ liệu

phục vụ học tập và nghiên cứu bao gồm cơ sở dữ liệu sách trực tuyến với các tựa đề khác

nhau .

Trường liên kết với các trung tâm Thông tin - Thư viện uy tín phục vụ cho hoạt

động học tập và nghiên cứu được thuận lợi hơn.

Hàng năm, phòng Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý thư viện mở, phân tích và

đánh giá việc sử dụng cơ sở dữ liệu thư viện trực tuyến làm căn cứ gia hạn hợp đồng mới

cho năm tiếp theo.

Bảng Tổng chi cho thư viện trong các năm qua

Năm 2017 2018 2019 2020 2021
Sách tham

khảo Số tiền (nghìn đồng) 395 7531 600 42161 2400

Sách giáo
trình Số tiền (nghìn đồng) 0
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Cơ sở dữ
liệu trực

tuyến
Số tiền ( nghìn đồng)

25700

Để theo dõi chất lượng phục vụ, hàng tháng, phòng Tổng hợp tiến hành đo đạc và

làm báo cáo chỉ tiêu “Số lượt bạn đọc sử dụng Thư viện mở” nhằm đo lường hiệu quả sử

dụng thư viện mở. Tuy nhiên, tỷ lệ SV sử dụng dịch vụ thư viện hiện đang khá thấp.

Chất lượng phục vụ của Thư viện ngoài các yếu tố trên còn được thể hiện thông

qua khảo sát SV học kỳ cuối về từng bộ phận do phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo

chất lượng phụ trách hàng kỳ. Các vấn đề ghi nhận được qua khảo sát được chuyển đến

cán bộ phụ trách thư viện nhằm phân tích nguyên nhân và đưa ra hành động khắc phục,

phòng ngừa phù hợp. Kết quả năm 2020-2021 trung bình có trên 97,62% SV hài lòng về

tiêu chí này.

Sau các đợt rà soát và khảo sát các đối tượng liên quan, Thư viện trường đã có

những cải tiến như:

- Lắp thêm điều hòa cho toàn bộ khu thư viện mở, tạo điều kiện cho hoạt động

nghiên cứu và học tập của CBGV và sinh viên;

Tự đánh giá tiêu chí 7.4: 4/7 điểm.

Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường,

sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được

thiết lập và vận hành.

Nhà trường luôn quan tâm đến việc đảm bảo môi trường, sức khỏe và sự an toàn

cho tất cả CBGV và SV trong Trường, bao gồm cả những sinh viên có nhu cầu đặc biệt.

Phòng Tổng hợp là đầu mối chịu trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc cho CBGV

và sinh viên.

Cơ sở vật chất và môi trường học tập: nhằm đảm bảo môi trường học tập và làm

việc hiệu quả, các phòng làm việc của CBGV và phòng học đều được lắp điều hòa, đảm

9



bảo thoáng mát trong các điều kiện thời tiết nắng nóng của miền Trung. Các phòng học

đều được trang bị máy chiếu, màn chiếu phục vụ học tập. Trường trang bị máy lọc nước

có thể uống trực tiếp trên khu giảng đường và văn phòng, phục vụ cho CBGV và sinh

viên. Trường có khuôn viên nhiều cây xanh, khoảng không gian thoáng mát với diện tích

cây xanh trong trường. Trường bố trí nhiều bộ bàn ghế ngoài trời, dưới tán cây cho sinh

viên tự học. Tại cơ sở 3 của trường có sân thể thao, bao gồm: sân bóng đá, sân bóng

chuyền.

Hỗ trợ về tài chính: Trường có các chính sách về hỗ trợ tài chính, ưu đãi học phí

và học bổng cho những sinh viên đáp ứng những điều kiện quy định của nhà trường

Công tác y tế học đường: Trường có phòng y tế, với 01 cán bộ y tế thuộc phòng

Tổng hợp. Phòng y tế có chức năng khám chữa những bệnh thông thường và là cơ sở sơ

cứu trong những trường hợp khẩn cấp cho CBGV và sinh viên . 100% CBGV cơ hữu của

Trường được tham gia các hình thức bảo hiểm bắt. Hàng năm, Trường tổ chức khám sức

khỏe tổng quát cho toàn bộ CBGV. 100% sinh viên đầu khóa được Trường tổ chức khám

sức khỏe. Hàng năm Trường thông báo với sinh viên về việc mua bảo hiểm y tế, đồng

thời hỗ trợ sinh viên mua bảo hiểm y tế nếu có nhu cầu. Tuy nhiên tỷ lệ số lượng sinh

viên mua bảo hiểm y tế hàng năm không đạt tỷ lệ cao.

Về công tác đảm bảo an toàn cho sinh viên trong khuôn viên Trường: Trường có

tường rào bao bọc, cách ly hoàn toàn với môi trường xung quanh. Trường có Đội bảo vệ

trực tại Trường 24/24h với chức năng và nhiệm vụ được phân công cụ thể. Ngoài lực

lượng trên, nhà trường còn đầu tư những trang thiết bị hỗ trợ cho công tác bảo vệ, an

ninh, trật tự như lắp đặt hệ thống camera tại khu giảng đường (tầng 2, 3 tòa nhà giảng

đường) và khuôn viên trường để ghi nhận lại những hoạt động của mọi người tại khu

giảng đường, tránh hiện tượng tiêu cực. Trường treo những bảng nội quy trường trong

khuôn viên nhà trường ở các vị trí dễ nhìn để mọi người xem và thực hiện. Ngoài ra, Nhà

trường còn quan hệ chặt chẽ và thường xuyên với chính quyền, cơ quan Công an địa

phương để phối hợp tốt công tác bảo vệ an ninh chung trong khu vực.

10



Trường thành lập đội Phòng chống cháy nổ (PCCN) đảm bảo công tác phòng cháy

và chữa cháy, cứu nạn khi sự cố xảy ra. Trường phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC

Quận mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC của trường.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: Hiện nay, trong khuôn viên Trường có 01

canteen do nhà thầu bên ngoài thuê. Nhà thầu này có đủ hồ sơ về vệ sinh an toàn thực

phẩm, giấy phép kinh doanh để kinh doanh thực phẩm tại trường. Định kỳ, phòng Tổng

hợp tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại canteen này nhằm đảm bảo

an toàn cho sức khỏe của CBGV và sinh viên khi sử dụng dịch vụ của canteen này.

Bên cạnh các hoạt động trên, Trường còn có nhiều hoạt động tạo sân chơi về văn

hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm đáp ứng các nhu cầu đặc biệt khác cho SV như

sinh hoạt các câu lạc bộ, các chương trình văn hóa, văn nghệ do Trường tổ chức cho sinh

viên.

Trường đã thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của sinh viên về các

hoạt động đáp ứng nhu cầu khác trong thời gian học tập tại trường nhằm đưa ra các hành

động cải tiến. Kết quả năm 2020-2021 trung bình có trên 94% SV hài lòng về tiêu chí

này.

Tự đánh giá tiêu chí 7.5: 5/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 7

1. Tóm tắt các điểm mạnh

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Tuy nhiên tỷ lệ SV sử dụng dịch vụ thư viện hiện đang khá thấp do tình hình dịch

bệnh

Tỷ lệ số lượng sinh viên mua bảo hiểm y tế hàng năm không đạt tỷ lệ cao

Hoạt động lập kế hoạch quản lý hệ thông tin trước năm 2020 chưa được thực hiện

bài bản.
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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)

1 100%

sinh

viên

tham

gia

BHYT

bắt

buộc

Đoàn TN 2022

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 7 4,4

Tiêu chí 7.1 4

Tiêu chí 7.2 5

Tiêu chí 7.3 4

Tiêu chí 7.4 4

Tiêu chí 7.5 5
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