
TIÊU CHUẨN 25: KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG

Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tư thục, tự chủ về tài chính. Nhà
trường chủ động xây dựng và quyết định mức thu học phí, cũng như thực hiện chế độ
tài chính theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động thường xuyên chủ yếu từ các
nguồn thu học phí.

Nhà trường phân công Bộ phận Kế toán - Tài chính thuộc Phòng Tổng hợp
phụ trách các hoạt động tài chính . Hàng năm, Bộ phận Kế toán - Tài chính lập kế
hoạch và báo cáo về hoạt động tài chính trong toàn trường, trong đó có nêu rõ các
khoản thu và chi cho từng hạng mục như: Đào tạo dài hạn, NCKH, nguồn thu và chi
của các Trung tâm của Trường, các khoản chi phí chung, dự án…. Bên cạnh đó, từ
năm 2021, Nhà trường có cam kết với Tập đoàn EQuest về các mục tiêu trong năm
học, điều này được thể hiện qua việc lập kế hoạch OKRs (Objective Key Results),
trong đó có xác định mục tiêu tuyển sinh và các mục tiêu khác tùy vào thực tế của mỗi
năm . Đặc biệt mục tiêu tuyển sinh năm 2022 tăng gần gấp đôi so với năm 2021, đồng
thời kế hoạch tài chính cũng được điều chỉnh tương ứng.

Nhà trường đã có hệ thống giám sát kết quả và chỉ số tài chính của hoạt động
Đào tạo, NCKH và PVCĐ, cụ thể: Nhà trường thực hiện và giám sát các hoạt động tài
chính thông qua các quy định, quy chế đã ban hành như: Quy chế tổ chức hoạt động ,
Quy chế chi tiêu nội bộ , Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ , Văn bản
quy định các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm , Quy trình chuẩn trong
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 . Phòng Thanh tra, Khảo
thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị có đầu mối kiểm tra định kỳ các bộ phận/Phòng
về việc thực hiện theo quy trình ISO. Bên cạnh đó, Tập đoàn giáo dục EQuest có các
đợt kiểm toán nội bộ theo định kỳ về việc kiểm toán tuân thủ các quy chế nội bộ của
Tập đoàn và kiểm toán báo cáo tài chính của năm học với mục đích đảm bảo tuân thủ
các quy định về tài chính kế toán đã được quy định trong Luật kế toán, chế độ kế toán
Việt Nam, chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như chế độ đảm bảo tuân thủ quản lý tài
chính, kế toán nội bộ của Tập đoàn . Ngoài ra, phần mềm chuyên dụng về quản lý tài
chính Pentamic, BI, UMS, Getfly cũng góp phần trong việc hỗ trợ thực hiện và giám
sát hoạt động này . Sau các hoạt động kiểm toán nội bộ và kiểm toán tài chính, Nhà
trường điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho giáo dục, đào tạo theo hướng cải tiến tăng chi đầu
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tư phát triển, giảm chi thường xuyên, đáp ứng ứng sự hài lòng của người học, đảm bảo
nguồn lợi kinh tế cho cổ đông.

Bảng 25.1.1 Cơ cấu nguồn thu trong 5 năm

ĐVT: triệu đồng

Nguồn thu 2016-2017

(10.2016-

9.2017)

2017-2018

(10.2017

-9.2018)

2018-2019

(10.2018

-9.2019)

2019-2020

(10.2019

-9.2020)

2020-2021

(10.2020

-9.2021)

Học phí và các khoản lệ
phí phí

7.045,9 5.339,6 3.452,0 4.568,4 3sds8457,6

Trung tâm ĐT & HTDN
(các Chứng chỉ, LTV ngắn
hạn, digital Marketing..)

0 0 1.124,7 1.279,5 0

Trung tâm ĐT & BDTH
(các Chứng chỉ ngoại ngữ,
tin học, HDDL nội địa,
HDDL quốc tế..)

0 0 3.871,0 1.131,6 536,4

Trung tâm NC&THGD (đề
tài NCKH)

0 0 0 433,0 378,9

Liên kết đào tạo 120,0 360,0 514,2 1,917,9 2.004,8

Dự án (NCKH) 0 0 0 447,4 1.101,8

Thu khác ( cung cấp dịch
vụ phần mềm UMS, DT tài
chính..)

57,6 98,5 490,4 389,7 260,4

Tổng 7.223,5 5.798,1 9.452,3 10.167,5 12.739,9

Cơ cấu nguồn thu của Nhà trường bao gồm nguồn thu từ phí và học phí và các
nguồn thu khác như cho thuê cơ sở (cơ sở 1,3), nguồn thu từ các Trung tâm của
Trường, nguồn thu từ NCKH và các nguồn thu khác . Trong đó, nguồn thu từ học phí
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của sinh viên là chủ yếu chiếm trên 80%. Nguồn thu học phí thu từ sinh viên tăng dần
trong những năm gần đây.

Bảng 25.2 Cơ cấu khoản chi trong 5 năm (2017-2021)

ĐVT 1.000.000đồng

% (*): Phần trăm so với tổng nguồn thu

Cơ cấu chi của Nhà trường trong năm 2017-2021 bao gồm chi cho các hoạt động Đào
tạo, NCKH và PVCĐ, cụ thể như sau :

❖ Đối với Đào tạo: Đây là nguồn chi chiếm tỷ lệ cao nhất so với tổng nguồn thu
của Nhà trường.

❖ Đối với NCKH: Năm 2018, Nhà trường sát nhập vào Tổ chức Giáo dục Hoa
Kỳ. Tại thời điểm này, Ban Lãnh Đạo đã họp bàn và nhận thấy rằng cần phải ưu tiên
đầu tư cho việc xây dựng hệ thống CTĐT và bộ máy nhân sự, đồng thời giai đoạn này,
hoạt động NCKH cần tập trung cho nhóm nghiên cứu mũi nhọn là Trung tâm Nghiên
cứu và Thực hành giáo dục . Từ năm 2021, ngoài duy trì kinh phí tập trung cho nhóm
nghiên cứu mũi nhọn là Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục, Nhà trường xây
dựng kế hoạch dự kiến phân bổ kinh phí cho các hoạt động NCKH toàn trường, trong
đó có chỉ số tài chính, trong đó dành tối thiểu 5% kinh phí từ nguồn thu hợp pháp để
đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ cho
CBGV; tối thiểu 3% kinh phí từ nguồn thu học phí cho hoạt động NCKH cho sinh
viên.

❖ Đối với PVCĐ: Hàng năm, Nhà trường luôn chú trọng các hoạt động phục vụ
cộng đồng như các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện: Mùa hè xanh, Hiến Máu
Nhân Đạo, Ủng hộ đồng bào thiên tai…Các hoạt động gắn kết, chăm lo đời sống của
cán bộ giảng viên: du xuân, tham quan… và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá đến
các điểm trường trung học phổ thông, kết hợp với doanh nghiệp tổ chức các chuỗi sự
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kiện tuyển sinh, tổ chức ký biên bản hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước…Số
tiền ủng hộ cho các phong trào thiện nguyện, tình nguyện hoạt động đoàn thể.

Từ căn cứ tình hình thực hiện hoạt động tuyển sinh, đào tạo, NCKH, các hoạt
động khác của các năm trước, Nhà trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh của năm, báo
cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, căn cứ trên Chiến lược phát triển trường theo
từng giai đoạn và theo định hướng của Tập đoàn, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tài
chính theo giai đoạn nhiệm kỳ của Hội đồng trường trên nguyên tắc tự cân đối thu chi
đảm bảo duy trì các hoạt động và phát triển Nhà trường.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

Trong kế hoạch chiến lược 2020-2025, tầm nhìn 2035, Nhà trường đã xác định
“Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tiên phong trong đổi mới giáo dục đại
học, đổi mới mô hình xây dựng, đào tạo tài năng với thái độ chuyên nghiệp, kỹ năng
tốt và kiến thức đầy đủ để có việc làm với thu nhập cao, khởi nghiệp thành công nhằm
tạo ra những giá trị tốt đẹp cho người học và xã hội” . Để hướng tới sứ mạng tốt đẹp
này, Nhà trường luôn nỗ lực trong mọi hoạt động để góp phần đóng góp cho xã hội,
khẳng định thương hiệu và vị thế của Đại học Phú Xuân trong hệ thống giáo dục đại
học Việt Nam.

Trong kế hoạch chiến lược của Nhà trường cũng nên rõ kết quả và chỉ số thị
trường trong giai đoạn 2020-2025 và 2025-2035: Quá độ từ giai đoạn chuyển đổi 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; CTĐT 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; 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 thuộc các ngành thế
mạnh của Trường; Lựa chọn để mở thêm một số ngành đào tạo mới trong 5 năm tới.

Để thực hiện các chỉ tiêu này, hàng năm, các đơn vị trong trường lập kế hoạch,
báo cáo về các hoạt động của đơn vị mình, trong đó có xác lập các chỉ tiêu theo chiến
lược của Nhà trường . Tất cả các chỉ số này được Nhà trường giám sát theo các Quy
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chế, quy định, Quy trình đã được Nhà trường ban hành , đồng thời Phòng Thanh tra,
Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị phụ trách về việc giám sát các chỉ tiêu chất
lượng của Nhà trường . Bên cạnh đó, Tập đoàn giáo dục EQuest ngoài việc kiểm toán
nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, Tập đoàn còn thường xuyên tổ chức
kiểm tra và yêu cầu Nhà Trường báo cáo theo định kỳ về các chỉ tiêu đã đặt .

Hiệu quả đầu tư về hoạt động thị trường cho các hoạt động đào tạo, NCKH và
phục vụ cộng đồng của trường được thể hiện qua các kết quả sau:

+ Tỷ lệ sinh viên có việc làm hàng năm: Theo kết quả khảo sát của Bộ phận
Công tác sinh viên, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong 5 năm có xu hướng tăng dần:
Năm 2016 là 49%, năm 2019 lên tới 93%. Tuy nhiên, năm 2020 do tình hình bệnh dịch
Covid nên tỷ lệ này giảm xuống 89%. Một số sinh viên chưa có việc làm là do tiếp tục
đi học nâng cao hoặc chuẩn bị đi du học, một số do chưa kiếm được việc làm phù hợp
hoặc vì các lý do cá nhân. Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo tăng
dần từ 45% năm 2016 đến 2020 tăng lên 64% . Theo kết quả khảo sát của sinh viên đã
tốt nghiệp của Đại học Phú Xuân năm 2021, thu nhập trung bình của sinh viên sau khi
ra trường đạt 5 triệu đồng/1 tháng lớn hơn so với thu nhập bình quân đầu người của
người dân Tỉnh Thừa Thiên Huế (Thu nhập bình quân đầu người một tháng:
3.212,4 nghìn đồng tại trang
https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-kinh-te-xa-hoi/cid/BC720E2C-8122-493C
-8850-531999ECDD6F) .

+ Tỷ lệ tuyển sinh đầu vào tăng hàng năm nhờ sự phân tích xu hướng thị trường
và nhu cầu nhân lực, đồng thời Nhà trường đã xác lập chỉ tiêu và có chiến lược tuyển
sinh rõ ràng. Bên cạnh việc khảo sát nhu cầu của thí sinh về nhu cầu của các ngành
nghề đào tạo cũng như nguyện vọng của người học , Nhà trường còn khảo sát lấy ý
kiến từ Doanh nghiệp về việc làm của sinh viên giúp Nhà trường có thêm căn cứ để
xây dựng CTĐT và cải tiến chất lượng đào tạo theo hướng phù hợp nhất. Số lượng
Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng các nhà tuyển dụng tìm đến Trường Đại học Phú Xuân
ngoài việc tuyển dụng, họ còn hợp đồng đào tạo theo yêu cầu,... làm thương hiệu Nhà
trường ngày càng tăng . Trong chu kỳ đánh giá, số lượng sinh viên của Nhà trường đã
tăng lên đáng kể .

+ Để nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong thời
đại mới, Nhà trường chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Trong chu kỳ
đánh giá, Nhà trường đã 2 lần rà soát CTĐT (2018, 2020), bổ sung các môn kỹ năng
mềm cho sinh viên . Bên cạnh đó, Nhà trường luôn đổi mới phương pháp dạy học cho
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sinh viên để đưa gần hơn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành như phương pháp
Learning office .

+ Về lĩnh vực NCKH: Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã có những thành
quả nhất định trong lĩnh vực này. Đặc biệt, từ năm 2020, số lượng bài của CBGV được
đăng trên các tạp chí, Hội thảo, Hội nghị tăng rõ rệt. Hiện nay, Nhà trường là đơn vị
chủ trì 3 dự án quốc tế là các dự án nhằm PVCĐ .

+ Các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện được Nhà trường triển khai hàng
năm với nhiều loại hình phong phú và đa dạng, thu hút nhiều CBGV và sinh viên tham
gia .

Theo đánh giá của trang Edu2Review, Trường Đại học Phú Xuân đã được đánh
giá với mức điểm 8.2 và lọt vào top 10 trường đại học chất lượng ở Huế
(https://edu2review.com/reviews) .

Sự công nhận từ cộng đồng, xã hội qua kết quả thị trường của Đại học Phú
Xuân đã khẳng định thương hiệu và vị thế của Đại học Phú Xuân trong hệ thống giáo
dục đại học Việt Nam và đang dần tiến xa hơn ra thị trường quốc tế.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 25

1. Tóm tắt điểm mạnh

- Nhà trường có kế hoạch tài chính rõ ràng, minh bạch, có hệ thống giám sát
về kết quả và chỉ số tài chính thông qua quy chế, quy định; kiểm toán nội bộ và kiểm
toán báo cáo tài chính hàng năm.

- Nhà trường đã có đóng góp đáng kể cho xã hội: Số lượng sinh viên ra trường
có việc làm đạt tỷ lệ cao, có thu nhập ổn tốt; Số lượng Doanh nghiệp tham gia ký kết
hợp tác tăng hàng năm tạo cơ hội học tập và việc làm cho cho sinh viên.

2. Tóm tắt điểm tồn tại

- Việc đăng ký xếp hạng cũng như theo dõi vị trí xếp hạng của Nhà trường
trong nước và quốc tế để đối sánh, cải tiến chưa được quan tâm đúng mức.

3. Kế hoạch cải tiến
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TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/cá nhân
thực hiện

Thời gian
thực hiện
(bắt đầu
và hoàn
thành)

1

Khắc phục
tồn tại

Tìm hiểu các bộ tiêu chí và tìm kiếm các tổ
chức xếp hạng có uy tín trong và ngoài
nước để đăng ký xếp hạng Nhà trường
nhằm khẳng định thương hiệu Nhà trường
trong xã hội.

Phòng Thanh tra,
khảo thí và Kiểm
định chất lượng.

Tháng
06/2022
đến
12/2022

2 Khắc phục
tồn tại

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 25 5

Tiêu chí 25.1 5

Tiêu chí 25.2 5
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