
TIÊU CHUẨN 24: KẾT QUẢ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám
sát và đối sánh để cải tiến.

Nhà trường đã phân công cho ban PVCĐ là đơn vị đầu mối quản lý và thực hiện các nhiệm vụ kết nối và PVCĐ. Trong chu kỳ đánh
giá, Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối và PVCĐ với sự tham gia của CBGV và sinh viên.

Tháng 8/2019, Ban PVCĐ được thành lập với thành viên là các Trưởng, Phó đơn vị với nhiệm vụ chính là: Xây dựng kế hoạch kết
nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường; Xây dựng chính sách và hướng dẫn cho
hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; Triển khai hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng . Để thuận lợi cho việc
triển khai thực hiện, Nhà trường đã ban hành Quy định Quản lý hoạt động kết nối và PVCĐ, trong đó quy định các loại hình, khối lượng,
hình thức kết nối và PVCĐ cho từng đơn vị và phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân . Hàng năm, Ban PVCĐ có nhiệm vụ xây dựng và
báo cáo kết quả về các hoạt động cộng đồng .

Đối với CBGV: Hoạt động PVCĐ là các hoạt động về chuyên môn về đào tạo: giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu, sách tham
khảo; tham gia NCKH; tham gia công tác tư vấn hướng nghiệp; tư vấn tuyển sinh; hoạt động giao lưu, hợp tác đào tạo với các có sở đào tạo
hoặc doanh nghiệp trong và ngoài nước; tham gia các phong trào của các tổ chức chính quyền, đoàn thể các cấp: Mùa hè xanh; hiến máu
nhân đạo; Thanh niên Tình nguyện, tiếp sức mùa thi; …

Đối với sinh viên: Các hoạt động PVCĐ là những hoạt động tình nguyện có ý nghĩa như Mùa hè xanh, Trăng hồng mơ ước, Xuân
yêu thương, Hiến máu nhân đạo, Tiếp sức mùa thi, Phú Xuân Sharing, Phú Xuân Saturday… . Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia
các hoạt động công tác xã hội khác như tham gia hoạt động khác như Tọa đàm khoa học, Seminar khoa học.



Để các hoạt động về PVCĐ có hiệu quả, mỗi loại hình hoạt động, Nhà trường ban hành các văn bản pháp quy nhằm hướng dẫn, hỗ
trợ, kiểm soát các hoạt động này, cụ thể:

+ Đối với loại hình đào tạo: Đây là một trong lĩnh vực quan trọng của Nhà trường. Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản thực hiện
như Quy chế tuyển sinh , Quy chế Đào tạo , Quy chế sinh viên , Quy định về công tác khảo thí , Quy định về chế độ làm việc của Giảng
viên , Quy định về biên soạn, nghiệm thu, xuất bản, phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập , Quy định xây dựng, rà soát và điều
chỉnh CTĐT, CĐR , …Ngoài ra, tháng 11/2020, Nhà trường xây dựng Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015 nhằm hướng dẫn thực hiện các công việc trong từng đơn vị .

+ Đối với loại hình NCKH: Bên cạnh hoạt động Đào tạo thì hoạt động NCKH là lĩnh vực then chốt của Nhà trường. Nhà trường đã
ban hành Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ , Quy định về quản lý tài sản trí tuệ , Quy định về hoạt động HTQT , đồng thời
có nhiều quy trình, hướng dẫn và mẫu biểu kèm theo

+ Đối với các loại hình Tình nguyện, Thiện nguyện: Đối với các hoạt động này, Nhà trường đã ban hành các văn bản liên quan đến
nhiệm vụ của CBGV và sinh viên thông qua Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên , Quy chế sinh viên , Quy định Quản lý hoạt động
kết nối và PVCĐ , Quy chế tổ chức và hoạt động .

Tất cả các hoạt động kết nối và PVCĐ không chỉ được triển khai và được giám sát thường xuyên bởi các quy định quy chế đã nêu
mà còn được đơn vị đơn vị chức năng trong trường tham gia như Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ; Ban PVCĐ ; các đơn
vị tự giám sát theo quy trình hoạt động của Nhà trường ... Sau mỗi hoạt động, Nhà trường tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra
hướng cải tiến nhằm tìm kiếm thêm và làm phong phú hơn loại hình PVCĐ, ngày càng thu hút được nhiều người tham gia hơn , .

Trước năm 2019, Nhà chưa thành lập Ban PVCĐ, mọi hoạt động PVCĐ được lồng ghép trong các hoạt động của Nhà trường dưới
sự chỉ đạo và định hướng của HĐQT, Đảng Ủy và Ban Giám hiệu . Tháng …./2019, Nhà trường đã họp rà soát và nhận thấy để thực hiện



tốt nhiệm vụ kết nối và PVCĐ cần phải có đơn vị đầu mối cho hoạt động này , đồng thời xác định loại hình, khối lượng của các hoạt động
này thông qua Quy định Quản lý hoạt động kết nối và PVCĐ. Tháng 8/2020, Ban PVCĐ họp rà soát và nhận thấy cần bổ sung các chỉ tiêu
cho hoạt động kết nối và PVCĐ.

Kết quả loại hình kết nối và PVCĐ ngày càng phong phú, thu hút được nhiều đối tượng tham gia và số lượng CBGV và sinh viên
tham gia ngày càng tăng. Trong chu ký đánh giá, Nhà trường đã thực hiện được các kết quả sau:

Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã đào tạo được 430 sinh viên tốt nghiệp ra trường đúng hạn, trong đó tỷ lệ sinh viên có việc làm
đóng góp cho xã hội đạt từ 87.1% đến 93%. Số lượng bài của CBGV của Nhà trường được đăng trên tạp chí uy tín trong và ngoài nước là
40 bài ; Số lượng bài báo khoa học do CBGV của Nhà trường tham gia các Hội thảo trong và ngoài nước; Số lượng CBGV tham gia các
Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài nước; Ngoài ra, Nhà trường đã phối hợp với các đối tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo . Nhiều MoU và MoA
được ký kết giữa Đại học Phú Xuân với các đối tác ngoài trường trong nước và quốc tế . Hiện nay, Nhà trường có nhiều dự án đang thực
hiện nhằm PVCĐ như: Dự án “Empowering Ethnic Minority Youth in Vietnam to Re-Vision the Future of Decent Work” (Re-WORK). Đây
là dự án nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai. Trường
Đại học Phú Xuân là một trong 4 đối tác chính đã được Viện Hàn Lâm Anh Quốc phê duyệt ; Dự án “Monitoring Trends In Vietnamese
Employment”. Đây là dự án này nhằm nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam từ đó đưa ra khuyến nghị để
đổi mới chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp do chương
trình Erasmus+ của Liên minh châu Âu tài trợ . Dự án “Hỗ trợ thúc đẩy sự hoà nhập và tiếp cận của sinh viên khuyết tật tại các trường đại
học trong mạng lưới các nước ASEAN”, dự án này đã được Viện Khoa học y tế và Quỹ nghiên cứu thách thức toàn cầu phê duyệt …

Các hoạt động tình nguyện được thống kê qua bảng sau:



Bảng 24.1.1. Thống kê các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện qua 5 năm :

TT Nội dung
2016-20

17

2017-201

8

2018-201

9

2019-202

0

2020-20

21

1. Các sự kiện hđ tình nguyện

a Mùa hè xanh 1 1 1 1 1

b Chiến dịch tiếp sức mùa thi 1 1 1 1 1

2. Các sự kiện thiện nguyện

a Hoạt động đền ơn đáp nghĩa 1 1 1 1 1

b Hiến máu nhân đạo 1 1

3. Các chương trình khác 1 1

4.
Các đơn vị/nhà
tài trợ (Minh chứng?)

3 3 3 3 3

5. Nguồn kinh phí tài trợ (MC) 3 3 3 3 3

6.

Số lượng giải thưởng cấp
trường, thành phố, trung
ương

33 giải
cấp

trường

32 giải
cấp

trường

35 giải
cấp

trường

37 giải
cấp

trường +
1 giải
cấp

thành
phố

38 giải
cấp

trường
+ 1 giải
thành
phố

7.
Số lượng & trị
giá các công
trình

Đơn vị máu 184 171 181 167 55



tình nguyện
Ngày công 3.680 8.268 7.658 6.987 4.562

Suất quà 374 259 377 717 350

Trị giá tiền
mặt (triệu
đồng)

68,43 234,784 256,32 298,17 264,13

8.
Số lượt CB- GV-NV, SV

tham gia
1511 2298 2631 4228 2457

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối
sánh để cải tiến.

Trong chiến lược phát triển 2020-2025, tầm nhìn 2035, Nhà trường đã có định hướng “Phát triển Trường theo hướng đa ngành, đa
lĩnh vực với quy mô hợp lý để chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu”, “Tích cực cống hiến, phục vụ cộng đồng xã hội” . Hoạt
động kết nối và PVCĐ là những hoạt động được thiết lập nhằm tạo sự gắn kết giữa Nhà trường với địa phương, Doanh nghiệp, các tổ chức
trong nước và quốc tế. Kết nối và PVCĐ mang lại lợi ích cho Nhà trường và cộng đồng. Các tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối
và PCVĐ đóng góp cho xã hội được thể hiện qua kế hoạch và báo cáo hàng năm của Ban PVCĐ , đồng thời được phân bổ đến các đơn vị
liên quan trong trường .



Hàng năm, Ban PVCĐ lập kế hoạch vào báo cáo về các hoạt động PVCĐ. Trong kế hoạch PVCĐ có nhiều chỉ tiêu đã được Nhà
trường đề ra như: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường, tỷ lệ sinh viên thôi học, số lượng các đề tài/dự án.. nghiên cứu PVCĐ , số lượng các
chương trình thiện nguyện, tình nguyện…các chỉ tiêu này được phân bổ cụ thể đến các kế hoạch đơn vị như Phòng Đào tạo, Phòng
NCKH&HTQT, Bộ phận Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên…. Dựa trên các các hoạch và chỉ tiêu đề ra, các bộ phận, đơn vị liên quan rà
soát từng hoạt động để đánh giá các tác động xã hội và lợi ích mà hoạt động PVCĐ mang lại cho xã hội, cho Nhà trường để cải tiến điều
chỉnh cho kế hoạch năm học tiếp theo , . Trước năm 2019, Nhà trường chưa có đơn vị chuyên trách phụ trách hoạt động này, các nhiệm vụ
PVCĐ chủ yếu được lồng ghép trong các hoạt động của Nhà trường dưới sự chỉ đạo vàđịnh hướng của HĐQT, Đảng ủy và Ban Giám hiệu.

Kết quả của hoạt động kết nối và PVCĐ tác động đến xã hội được thể hiện ở các nội dung sau:

Về hoạt động đào tạo: Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã đào tạo được 430 sinh viên ra trường làm trong các lĩnh vực ngành
nghề khác nhau . Đây chính là lực lượng lao động phục vụ cho cộng đồng và đã được cộng đồng đón nhận thông qua các ý kiến phản hồi
của Doanh nghiệp – Nhà sử dụng lao động. Kết quả khảo sát trong chu kỳ đánh giá cho thấy Nhà tuyển dụng hài lòng với sinh viên tốt
nghiệp của Nhà trường, cụ thể mức hài lòng năm 2018 là 70% đến năm 2021 là 77%. Đồng thời có 5 kỹ năng của sinh viên được đánh giá
tốt nhất: Khả năng thích ứng cao; Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; Nhiệt tình và năng động; Khả năng thiết kế. Tuy nhiên, một
số vấn đề sinh viên cần được học hỏi thêm là: Trình độ ngoại ngữ, Kỹ năng giao tiếp và Kỹ năng giải quyết vấn đề . Bên cạnh đó, Nhà
trường thường lấy ý kiến của cựu sinh viên về việc làm và mức độ đáp ứng công việc của sinh viên đã ra trường . Hoạt động lấy ý kiến
phản hồi của Nhà tuyển dụng và Cựu sinh viên được Nhà trường phân công cho Bộ phận Công tác sinh viên theo dõi hàng năm. Tất cả điều
này là một trong những căn cứ để Nhà trường điều chỉnh và cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với thực tế, xu hướng xã hội.

Về NCKH, HTQT: Bên cạnh các hoạt động chuyên môn về hoạt động giảng dạy, CBGV còn tham gia hoạt động NCKH. CBGV
của Nhà trường đã tham gia và có nhiều kết quả về lĩnh vực NCKH, cụ thể: Trong chu kỳ đánh giá, số lượng bài của CBGV của Nhà
trường được đăng trên tạp chí uy tín trong và ngoài nước là 40 bài; đăng trên các Hội nghị, Hội thảo; có đề tài các cấp của sinh viên và



giảng viên ; xuất bản cuốn sách chuyên khảo . Đặc biệt hiện nay Nhà trường đang chủ trì 3 dự án lớn PVCĐ, đó là các dự án: Dự án “Hỗ
trợ thúc đẩy sự hoà nhập và tiếp cận của sinh viên khuyết tật tại các trường đại học trong mạng lưới các nước ASEAN” ; Dự án
“Monitoring Trends In Vietnamese Employment” . Dự án này nhằm nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam từ
đó đưa ra khuyến nghị để đổi mới chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và
doanh nghiệp; Dự án “Empowering Ethnic Minority Youth in Vietnam to Re-Vision the Future of Decent Work” (Re-WORK) . Đây là dự án
nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai.

❖ Về hoạt động giao lưu – hợp tác doanh nghiệp: Nhà trường phân công cho Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp là đơn vị
đầu mối. Hiện nay, Trường Đại học Phú Xuân là thành viên Hội Doanh nhân trẻ của Tỉnh Thừa Thiên Huế . Nhà trường thường xuyên phối
hợp với các Doanh nghiệp tổ chức chương trình tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, chia sẻ kỹ năng phỏng vấn, CV (Curriculum Vitae) và ngày
hội việc làm cho sinh viên . Nhà trường đã ký các thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp như như Công ty cổ phần 3S, Công ty
Fasttrack SE, Công ty Cổ phần Vinpearl,… nhằm hỗ trợ sinh viên thực tập, tham quan thực tế, làm việc bán thời gian và làm việc chuyên
môn.

❖ Về hợp tác đào tạo, giao lưu – trao đổi sinh viên: Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã ký kết nhiều hợp tác để trao đổi về các
lĩnh vực đào tạo, trao đổi học thuật và NCKH, cụ thể…... Các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, các tổ chức quốc tế, doanh
nghiệp ngày càng mở rộng về số lượng và chất lượng . Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác đào tạo không những mang lại chuyển biến tích
cực trong đào tạo mà còn quảng cáo hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường nói riêng và Việt Nam nói chung trên Thế giới.

❖ Về công tác Tư vấn – Hướng nghiệp: Nhà trường phân công cho Phòng Tuyển sinh là đơn vị đầu mối phụ trách các hoạt động
tuyển sinh. Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã có 361 đợt đến các Trường PTTH để tư vấn cho các em học sinh về định hướng lựa chọn
ngành nghề với ….tỉnh thành .



Hình 24.2.1: Sơ đồ thống kê số lượng các đợt đến tư vấn tại các Trường PTTH

❖ Về hoạt động Tình nguyện, thiện nguyện: Đây là một trong các hoạt động góp phần phục vụ cộng đồng được Nhà trường duy trì
hàng năm với đơn vị đầu mối là Đoàn Thanh Niên. Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên tổ chức các phong trao thiện nguyện như tặng
quà cho các cháu mồ côi lại Cô nhi Viện, tại các Chùa ; Tặng quà Tết cho các em nhỏ tại Bệnh viện; Tặng quà cho các sinh viên, học sinh
PTTH gặp nhiều khó khăn sau bão lũ ; Tổ chức chương trình Trăng Hồng ước mơ tại Trường tiểu học Hồng Tiến, thị xã Hương Trà.



Đối với cộng đồng địa phương, Nhà trường đã luôn duy trì được những hình ảnh đẹp, hướng thiện, mỗi chương trình, hành động đã mang
lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, điều này được thể hiện qua các thư cảm ơn, lời tri ân và góp ý của địa phương, cộng đồng dành cho
Nhà trường . Đây là động lực để Nhà trường hoàn thiện và cung cấp nhiều hoạt động PVCĐ trong thời gian tới.
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Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ CB, GV, nhân viên được xác lập,
giám sát và đối sánh để cải tiến.

Tháng 09/2019, Nhà trường đã thành lập Ban PVCĐ . Đây là đơn vị đầu mối có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp quản lý các hoạt
động PVCĐ để báo cáo Ban Lãnh Đạo. Để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý, Nhà trường đã xây dựng Quy định quản lý hoạt động
kết nối và PVCĐ, trong đó nêu rõ phạm vi, loại hình, phương thức, nội dung kết nối và PVCĐ, trách nhiệm của Nhà trường .

Căn cứ vào Quy định quản lý hoạt động kết nối và PVCĐ, hàng năm, Ban PVCĐ lập kế hoạch, trong đó xây dựng các chỉ tiêu về
PVCĐ của toàn trường , các chỉ tiêu này được phân bổ đến các đơn vị phụ trách tương ứng trong trường và được theo dõi, rà soát, cải tiến
hàng năm . Trong chu kỳ đánh giá, nhiều hoạt động kết nối và PVCĐ đã được thực hiện nhằm tối đa hóa lợi ích từ việc thiết lập và duy trì
sự gắn kết giữa Nhà trường với cộng đồng địa phương, doanh nghiệp, cơ quan trong và ngoài nước. Các hoạt động kết nối và PVCĐ một
mặt đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho CBGV và sinh viên, một mặt tác động sâu sắc tới nhận thức và thái độ của đội ngũ này. Hệ thống
Đảm bảo chất lượng, các quy định, quy chế và kế hoạch các chương trình là căn cứ để các đơn vị giám sát tính hiệu quả của hoạt động
PVCĐ .

Cán bộ giảng viên của Nhà trường thường xuyên tham gia các chương trình Tình nguyện do Đoàn Thanh Niên, Công đoàn Trường
phát động như chiến dịch Mùa hè xanh, Hiến Máu Nhân Đạo, Ủng hộ đồng bào thiên tai,…. . Kết quả đánh giá hoạt động kết nối và PVCĐ



là cơ sở để Nhà trường đánh giá, xét thi đua khen thưởng … Nhận thức của CBGV ngày càng được nâng cao thông qua việc giảng viên tích
tham gia các phong trào, thể hiện bằng bảng thống kê số lượng và số lượt tham gia của CBGV tăng lên hàng năm. Không những vậy, năm
2020, số lượng các bài báo, đề tài, dự án của CBGV tham gia NCKH phục vụ cộng đồng đã tăng lên rõ rệt . Tác động của hoạt động PVCĐ
cũng tác động đến sự tích cực của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy , đóng góp ý kiến cho việc đổi mới CTĐT , xây
dựng ngân hàng đề thi.

Đối với sinh viên, các chương trình tình nguyện, thiện nguyện như Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo … do Đoàn Thanh niên phát
động đều được sinh viên của Nhà trường hưởng ứng và chủ động đăng ký tham gia với tinh thần tự nguyện. Kết quả đánh giá hoạt động kết
nối và PVCĐ ngoài việc nâng cao điểm rèn luyện, xét học bổng…còn giúp sinh viên thay đổi kỹ năng, nhận thức, thái độ trong cuộc sống
và học tập , điều này được thể hiện tỷ lệ sinh sinh viên tham gia các hoạt động phong trào ngày càng tăng theo các năm . Việc tham gia các
hoạt động kết nối và PVCĐ tạo cho các em tự tin và động lực để học tập tốt hơn, cụ thể: Phong trào NCKH của sinh viên trong những năm
gần đây đã tăng lên , số sinh viên đạt tiêu chuẩn để dành học bổng của Nhà trường và Doanh nghiệp nhiều hơn . Đặc biệt, dự án sinh viên
khởi nghiệp “Khai thác hệ thống kênh phân phối đặc sản Huế” được khởi động từ năm 2019 và bây giờ đã được phát triển rộng rãi với quy
mô lớn . Đây vừa là dự án khởi nghiệp của sinh viên, vừa là hoạt động kết nối và PVCĐ, chung tay giải quyết sản phẩm đầu ra của các sản
phẩm đặc sản Huế trong thời kỳ bệnh dịch Covid hoành hành, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng an toàn, vệ sinh thông qua ứng dụng
công nghệ….

Bảng 24.3.1: Thống kê số lượng CBGV và SV tham gia hoạt động tình nguyện, thiện nguyện Giai đoạn 2017 – 2021

Số lượng CBGV và SV tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện
nguyện Tổng

Năm học
Hoạt động

2016-2017 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

CBGV SV CBGV SV CBGV SV CBGV SV CBGV SV CBGV SV



Mùa hè
xanh

5 44 5 47 10 45 10 51 30 187

Chân có giày 150 2511 180 2418 186 2290 190 2613 706 9832

Hiến máu
tình nguyện

26 168 36 177 42 261 0 80 0 25 104 711

Các hoạt
động khác

130 280 140 290 160 260 170 300 180 350 780 1480

Ban PVCĐ đã họp bàn và phân tích kết quả về hoạt động kết nối và PVCĐ và nhận thấy mọi hoạt động của Nhà trường đều có xu
hướng tốt hơn. Tuy nhiên để hướng tới sứ mạng, tầm nhìn cũng như đạt mục tiêu đề ra trong chiến lược 2020-2025, tầm nhìn 2035, Nhà
trường cần phải điều chỉnh chỉ số OKRs hàng năm và không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng thông qua góp ý của các bên liên quan
trong quá trình hoạt động.

Trong chu kỳ đánh giá, đã lấy ý kiến khảo sát CBGV và sinh viên về hoạt động kết nối và PVCĐ, kết quả cụ thể như sau:
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Tiêu chí 24.4.Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám
sát và đối sánh để cải tiến.

Để cải thiện và nâng cao về hoạt động kết nối và PVCĐ, Nhà trường luôn quan tâm đến ý kiến phản hồi của các bên liên quan để tìm
hiểu thông tin, nắm bắt được mức độ đáp ứng của Nhà trường đối với xã hội trong các hoạt động gắn kết cộng đồng, cung cấp các dịch vụ
PVCĐ.

Mọi công tác triển khai của Nhà trường đều có sự phối hợp của các bên liên quan nhằm xây dựng nên những kế hoạch, các chương
trình hữu ích PVCĐ. Để đảm bảo việc quản lý các hoạt động kết nối và PVCĐ đạt được hiệu quả cao, tháng …/2019, Nhà trường đã thành



lập Ban PVCĐ . Hàng năm, Ban PVCĐ xây dựng kế hoạch, báo cáo về các hoạt động PVCĐ, trong đó có xác định các chỉ tiêu cụ thể cho
mỗi hoạt động . Các chỉ tiêu này được phân bổ đến các đơn vị tương ứng của Nhà trường và mỗi hoạt động đều được các đơn vị lấy ý kiến
phản hồi của các bên liên quan theo định kỳ với nhiều hình thức khác nhau: Phỏng vấn, phát phiếu, thông qua các cuộc họp, các buổi gặp
mặt … Các kết quả khảo sát đều được các đơn vị liên tổng hợp, phân tích và đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nhất. Bên cạnh đó, Nhà
trường đã phân công cho Ban PVCĐ tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, trong đó có thống kê về chỉ số,
loại hình, khối lượng của các hoạt động này. Kết quả khảo sát năm 2020, 2021 cho thấy mức độ hài lòng của CBGV từ mức khá trở lên đạt
trên 90% .

Ngoài ra, đối với mỗi hoạt động, Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan để từ đó các bộ phận, đơn vị
điều chỉnh phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và xu hướng xã hội.

❖ Đối với sinh viên: Nhà trường phân công Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng về việc lấy ý kiến phản
hồi của sinh viên về môn học, về các dịch vụ phục vụ sinh viên của Nhà trường, về chương trình đào tạo…. để có những cải tiến thiết thực
nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sinh viên về công tác PVCĐ. Kết quả cho thấy mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động hỗ trợ Nhà
trường ngày càng tăng.

❖ Đối với cựu sinh viên: Nhà trường xây dựng mạng lưới liên kết với cựu sinh viên để thu thập ý kiến đánh giá của cựu sinh viên về
chất lượng đào tạo, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo để cạnh tranh tốt hơn trong việc cung cấp nguồn nhân lực đáp
ứng nhu cầu thị trường.

❖ Đối với Doanh nghiệp: Nhà trường đã phân công cho Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp là đơn vị đầu mối về các hoạt
động kết nối doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập và việc làm của sinh viên. Bộ phận Công tác sinh viên phối hợp với
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp thực hiện việc thu thập những phản hồi, đánh giá của người sử dụng lao động đối với sản



phẩm đào tạo của Nhà trường và phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về sự đáp ứng của CTĐT với công việc thực tế. Kết quả giám sát và đối
sánh qua các năm học Nhà trường luôn nhận được phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp và cựu sinh viên.

❖ Đối với địa phương, sau mỗi hoạt động thiện nguyện của CBGV và sinh viên của Đại học Phú Xuân, Đoàn Thanh niên và Bộ phận
Công tác sinh viên đã tập hợp các ý kiến phản hồi của người dân và chính quyền địa phương. Kết quả cho thấy, mức độ hài lòng cũng như
uy tín và thương hiệu Nhà trường đối với chính quyền địa phương, người dân ngày càng tăng .

Tất cả các ý kiến góp ý của các bên liên quan đều được các đơn vị tổng hợp, báo cáo. Nhà trường ghi nhận tất cả các ý kiến đóng
góp này và họp bàn để điều chỉnh từng hoạt động góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng của Nhà trường, đồng thời làm tăng số lượng
và chất lượng của các hoạt động kết nối và PVCĐ .
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24

1. Tóm tắt các điểm mạnh

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

3. Đề xuất hướng khắc phục
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4. Mức đánh giá



Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 24 5

Tiêu chí 24.1 5

Tiêu chí 24.2 5

Tiêu chí 24.3 5

Tiêu chí 24.4 5


