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PHẦN I. HỒ SƠ VỀ CSGD
1. Khái quát về cơ sở giáo dục
a) Lịch sử hình thành và phát triển, tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của CSGD
- Lịch sử hình thành và phát triển: Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc thành lập ngày
06/8/2008 theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ, trụ sở chính đặt
tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Từ ngày đầu thành lập, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc định
hƣớng là một trƣờng đại học ứng dụng, kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo khoa học
công nghệ và quản lý kinh tế hàng đầu khu vực miền trung. Trƣờng đƣợc đầu tƣ xây
dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại nằm trên khuôn viên 50 ha với khu hành chính, khu
giảng đƣờng, thƣ viện, khu vực ký túc xá, căn-tin, siêu thị,... phục vụ cho hoạt động dạy
và học của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.
Bắt đầu từ năm học 2016 – 2017, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã hợp tác liên kết với
các trƣờng đại học và cao đẳng tại Nhật Bản thực hiện chƣơng trình đào tạo chuẩn Nhật
Bản, nhằm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho các công ty Nhật Bản
đang hoạt động tại Việt Nam và Nhật Bản. Lãnh đạo trƣờng cũng đánh giá đây sẽ là định
hƣớng phát triển của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân trong tƣơng lai.
Năm học 2017 – 2018, theo Quyết định số 301/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân thực hiện tuyển sinh khóa đầu tiên,
đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
- Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi
+ Tầm nhìn:
Đến năm 2025, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân là một trƣờng đại học có thứ hạng cao
trong nƣớc và khu vực, là một địa chỉ đào tạo có uy tín về các lĩnh vực kinh tế, công
nghiệp, dịch vụ, và du lịch.
Nằm trong nhóm các trƣờng đại học hàng đầu của Việt Nam theo định hƣớng ứng
dụng, cung cấp nhân lực chất lƣợng cao, sinh viên sau khi ra trƣờng có thể tự thân, tự
lập.
+ Sứ mệnh:
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân là trƣờng đại học định hƣớng ứng dụng, đóng góp vào sự
phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nƣớc thông qua việc đào tạo nguồn
nhân lực chất lƣợng cao trên cơ sở liên kết chiến lƣợc giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp,
giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.
Mục đích cốt lõi là để sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, ý
chí thành công, và có trách nhiệm với xã hội.
+ Giá trị cốt lõi:
Tận tâm – Chuyên nghiệp
Trách nhiệm – Quyết tâm
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Khát vọng – Kiên trì
Coi trọng hiệu quả
Khuyến khích hợp tác
- Triết lý giáo dục
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã xây dựng định hƣớng triết lý giáo dục theo tiêu chí
“Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp” cùng phƣơng châm đào tạo gắn liền
với thực hành, tất cả hƣớng đến ngƣời học với mục tiêu đào tạo ra những cử nhân kỹ sƣ
có tài, có đức, có kiến thức sâu rộng, có kỹ năng nghề nghiệp cao, có năng lực nghiên
cứu và ứng dụng, có khả năng tƣ duy độc lập, có kỹ năng hòa nhập và học hỏi có thể làm
việc tốt ở các doanh nghiệp, có khả năng khởi nghiệp thành công trong xu thế quốc tế
hiện đại.
- Ngành nghề đào tạo
Hiện nay, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân có 9 khoa và đơn vị nghiên cứu, thực hiện
công tác nghiên cứu khoa học và đào trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy và liên
thông ở 8 ngành sau:
Kế toán
Tài chính – Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Quản trị khách sạn
Công nghệ sinh học
Kỹ thuật xây dựng
Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ Anh
Từ năm học 2015, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân hợp tác với các trƣờng đại học và cao
đẳng Nhật Bản thực hiện chƣơng trình đào tạo kỹ sƣ, cử nhân chuẩn Nhật Bản.
Đến đầu năm học 2017 – 2018, đƣợc sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân thực hiện chiêu sinh khóa thứ nhất trình độ thạc sỹ, chuyên
ngành Quản trị kinh doanh.
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b) Cơ cấu tổ chức của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân

c) Cấu trúc tổ chức của Hội đồng quản trị của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân
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2. Bối cảnh triển khai các hoạt động của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân
a) Các quy định pháp lý và mức độ ảnh hƣởng đến hoạt động của Trƣờng
ĐHCN Vạn Xuân.
Đƣợc thành lập vào tháng 8 năm 2008, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân của nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Quyết định số
1068/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ. Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân chịu sự quản lý nhà
nƣớc về chuyên môn của Bộ GD&ĐT và các cơ quan quản lý giáo dục theo sự phân
công, phân cấp của Chính phủ; đồng thời chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân – tự hào là trƣờng Đại học tƣ thục đầu tiên nằm trên
mảnh đất xứ Nghệ đƣợc thành lập theo chủ trƣơng xã hội hóa giáo dục của Nhà nƣớc. Đi
lên từ cái nôi của truyền thống hiếu học, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân luôn nỗ lực không
ngừng để nâng cao chất lƣợng giảng dạy. Nhà trƣờng hƣớng sinh viên đến tiêu chí:
“Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp” cùng với phƣơng châm “Đào tạo
gắn liền với thực tiễn”, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã đem lại cơ hội học tập thực sự,
phát triển thành một cơ sở giáo dục đại học uy tín cung cấp nhân lực cho các doanh
nghiệp địa phƣơng và cả nƣớc. Từ năm 2015, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân bắt đầu đẩy
mạnh hợp tác với các Doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện Chƣơng trình Đào tạo chuẩn
Nhật Bản. Mục đích của sự hợp tác nhằm đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài đạt chất
lƣợng cao đảm bảo cung ứng nhân sự cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc.
Trƣờng luôn chú trọng đầu tƣ toàn diện (cơ sở vật chất, phòng học, ký túc xá sinh viên,
nhân lực, đổi mới CTĐT, nâng cao công tác NCKH…) để đảm bảo chất lƣợng đào tạo
đáp ứng đƣơc nhu cầu của ngƣời học và xã hội.
Với chủ trƣơng công khai minh bạch các hoạt động của Nhà trƣờng với xã hội,
thực hiện trách nhiệm giải trình, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân luôn nghiêm túc chú trọng
đến phản hồi từ các bên liên quan nhƣ sinh viên, nhân viên, cộng đồng khu vực, doanh
nghiệp, các cơ quan đơn vị trong khu vực... Công tác ĐBCL giáo dục đƣợc thực hiện
nghiêm túc, công khai theo đúng chủ trƣơng của Bộ GD&ĐT. Thông qua hoạt động tự
đánh giá, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân từng bƣớc tiếp cận các chuẩn mực quốc gia và quốc
tế trong đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng…; phấn đấu đạt thứ hạng cao trong hệ
thống các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.
b) Những thách thức chính và kế hoạch của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân để khắc
phục những thách thức đó.
Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng GDĐH: Cập nhật thông tin, kiến thức; Tính
thực hành và định hƣớng nghề nghiệp; GV; SV; Chƣơng trình, giáo trình giảng dạy;
Hình thức giảng dạy; Phƣơng pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá học tập; CSVC; Đội
ngũ những ngƣời làm công tác quản lý và công tác hỗ trợ tại các đơn vị; NCKH và
chuyển giao công nghệ; PVCĐ, đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan,… Tất cả các
yếu tố này đều đƣợc Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân quan tâm và thiết lập các quy trình kiểm
soát nghiệp vụ tƣơng ứng, các kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng lĩnh vực, đƣợc kiểm
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tra đánh giá và rà soát thƣờng xuyên để khắc phục những khó khăn, cải tiến chất lƣợng
hoạt động.
Các yếu tố cạnh tranh: (i) Chất lƣợng chuẩn đầu ra của SV tốt nghiệp; (ii) Sự
cạnh tranh giữa các trƣờng đại học quốc tế và trong nƣớc (gồm cả công lập và tƣ thục);
(ii) Nhu cầu nhân lực thay đổi liên tục; (iii) Chất lƣợng của các nguồn học liệu phục vụ
học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân phải vƣợt qua những thách
thức này bằng chất lƣợng đào tạo và công tác quản lý của Nhà trƣờng. Chất lƣợng đào
tạo luôn là quan tâm hàng đầu và là yếu tố giúp Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân cạnh tranh
lành mạnh trong môi trƣờng hoạt động giáo dục ở Việt nam. Chất lƣợng phải trong nhận
thức, ý thức và tiềm thức của mỗi nhân sự của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân. Chất lƣợng
đào tạo phải đƣợc chuẩn mực trong vận hành, đƣợc rà soát và cải tiến liên tục.
Các yếu tố văn hóa – xã hội – kinh tế: (i) Xã hội chƣa xóa bỏ sự phân biệt giữa
đại học công lập và đại học tƣ thục; (ii) Mức độ phát triển kinh tế ở các vùng chƣa đồng
đều ảnh hƣởng đến những khoản đầu tƣ cho giáo dục còn thấp; (iii) Đầu tƣ của Nhà
nƣớc cho giáo dục chỉ tập trung cho các trƣờng công lập; (iv) Xu hƣớng di dân vào
những thành phố lớn; (v) Nguồn nhân lực chất lƣợng cao còn hạn chế ở khu vực Tỉnh;
(vi) Tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và thế giới có liên quan đến mục đích và
định hƣớng phát triển của Nhà trƣờng, ảnh hƣởng đến khả năng đạt đƣợc kết quả dự
kiến của Hệ thống Quản lý Chất lƣợng của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân luôn quan tâm đến sự phản hồi của các bên liên quan,
đến giáo dục trong thời kỳ hội nhập, xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu nguồn nhân
lực trong thời kỳ mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng phát, đến tình hình
phát triển kinh tế xã hội,… để điều chỉnh sứ mạng, điều chỉnh KHCL phát triển Nhà
trƣờng cho phù hợp với thực tế khách quan, tạo mọi điều kiện và linh hoạt trong phối
hợp với doanh nghiệp để nắm bắt và có kế hoạch đáp ứng nhu cầu nhân lực của khu vực,
chung tay phát huy thế mạnh và đồng hành phát triển bền vững với kinh tế xã hội Tỉnh
Nghệ An.
c) Điểm mạnh - Cơ hội và phƣơng án Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân tận dụng
những Điểm mạnh và Cơ hội đó.
Gần 10 năm hình thành và phát triển, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã trải qua nhiều
khó khăn, thách thức mà cũng không ít cơ hội. Nhà trƣờng đã nhìn nhận đƣợc những
điểm mạnh cũng nhƣ những điểm tồn tại của mình từ đó phân tích thực trạng (mô hình
phân tích SWOT) để có biện pháp biến rủi ro, thách thức thành cơ hội, hạn chế điểm yếu
và phát huy thế mạnh xây dựng KHCL phát triển bền vững.
- Điểm mạnh (Strengths):
Chủ trƣơng định hƣớng đào tạo và nghiên cứu theo chiến lƣợc ứng dụng và tập
trung đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp đã tạo đƣợc thế mạnh kết nối với doanh nghiệp, tạo
điều kiện thuận lợi cho sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp, cung cấp nguồn nhân
lực phù hợp cho doanh nghiệp trong khu vực và trên cả nƣớc.
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Cơ sở vật chất đƣợc đầu tƣ với quy mô và tiện ích thuận lợi, đáp ứng nhu cầu học
tập sinh hoạt của sinh viên, giảng viên và nhân sự của trƣờng. Trƣờng có khuôn viên
rộng lớn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi cho sinh viên, giảng đƣờng rộng rãi, tiện
nghi, thƣ viện, phòng máy tính, phòng tự học, ký túc xá tiện nghi cho sinh viên và giảng
viên, các chuyên gia…
Đội ngũ nhân sự có trình độ, tâm huyết luôn theo đuổi định hƣớng “Thực học –
Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp”.
Hệ thống tổ chức quản lý minh bạch tạo môi trƣờng tốt cho học tập, rèn luyện và
phát triển nghề nghiệp đối với sinh viên, giảng viên và nhân sự của Trƣờng.
Xây dựng đƣợc mối quan hệ hợp tác tốt với doanh nghiệp. Đây là nhân tố quan
trọng giúp nhà trƣờng nắm bắt đƣợc nhu cầu về nhân lực đối với doanh nghiệp từ đó xây
dựng chƣơng trình đào tạo phù hợp.
- Điểm yếu (Weaknesses):
Chƣa khai thác hết năng lực nhân sự trong tổ chức vận hành để đa dạng dịch vụ
trong đào tạo và nghiên cứu phục vụ nhu cầu cộng đồng và doanh nghiệp.
Chƣơng trình đào tạo còn cần cơ chế hiệu quả để liên tục điều chỉnh cho phù hợp
với nhu cầu doanh nghiệp và cộng đồng khu vực.
Cần linh hoạt hơn trong đánh giá trình độ sinh viên phù hợp với thời đại mới: Thái
độ, kỹ năng, kiến thức trong thời đại công nghệ.
Cần nghiên cứu điều chỉnh các ngành đào tạo dựa trên thế mạnh phát triển của
Tỉnh, của khu vực, tập trung đầu tƣ có trọng điểm cho phát triển bền vững của Trƣờng.
Nguồn thu chƣa đáp ứng đƣợc kỳ vọng phát triển và cải thiện điều kiện học tập và
làm việc trong môi trƣờng hội nhập quốc tế.
- Cơ hội (Opportunities):
Cửa lò đang ngày càng trở nên thu hút hơn đối với du khách trong và ngoài nƣớc
với những định hƣớng phát triển và đầu tƣ tập trung của nhà nƣớc cũng nhƣ khu vực
doanh nghiệp tƣ nhân dẫn đến những đòi hỏi nâng cao chất lƣợng và số lƣợng nguồn
nhân lực địa phƣơng.
Tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc sản - đặc sắc đem lại giá trị gia
tăng cao của Tỉnh Nghệ An sẽ là định hƣớng thu hút nguồn lực có trình độ trong lĩnh vực
công nghệ sinh học, một trong những ngành mà Trƣờng đã chuẩn bị nguồn lực cho đào
tạo.
Nhu cầu nhân lực trong ngành du lịch – khách sạn tăng mạnh trong các năm tới với
định hƣớng là ngành mũi nhọn của tỉnh trong phát triển du lịch đẳng cấp cao trên nền
tảng nguồn tài nguyên du lịch phong phú và khác biệt của Tỉnh.
Nhân lực công nghệ phục vụ cho các dịch vụ công và thu hút đầu tƣ trong và ngoài
nƣớc.
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Công nghệ phát triển mạnh và ứng dụng rộng rãi đem lại cơ hội nâng cao chất
lƣợng đào tạo, cập nhật thông tin, đa dạng hóa hình thức học tập và hội nhập quốc tế.
- Nguy cơ (Threats):
Sự thay đổi nhanh chóng của yêu cầu nghề nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 đem
lại những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và xã hội đối
với Hệ thống giáo dục và các cơ sở đào tạo Đại học.
Thế giới mở tạo cơ hội cho ngƣời học có nhiều chọn lựa đồng thời cũng đặt các cơ
sở giáo dục vào một môi trƣờng cạnh tranh khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Năng lực ngoại ngữ và khả năng thích nghi môi trƣờng doanh nghiệp là những
thách thức chung của hệ thống giáo dục đào tạo trong nƣớc.
- Các giải pháp xử lý rủi ro và cơ hội phát sinh từ bối cảnh:
Về TS đầu vào: Để tận dụng cơ hội về nhu cầu nguồn nhân lực tăng cao tại khu vực
trƣờng sẽ tổ chức khai thác tốt hơn nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cũng nhƣ nắm bắt
yêu cầu về nhân lực của doanh nghiệp để thu hút sinh viên tham gia các chƣơng trình đào
tạo của trƣờng tăng nguồn thu để tái đầu tƣ phát triển bền vững. Trƣờng Xây dựng và
triển khai kế hoạch truyền thông và tƣ vấn dài hạn về các CTĐT phối hợp với các trƣờng
phổ thông, tổ chức các hoạt động tham quan và tƣ vấn tại trƣờng cho phụ huynh và học
sinh, phối hợp với các doanh nghiệp để tƣ ấn hƣớng nghiệp cho học sinh nhằm thu hút
đông đảo thí sinh đăng ký vào Trƣờng.
Về nội dung CTĐT: tập trung xây dựng chƣơng trình đào tạo theo hƣớng ứng dụng,
hợp tác chặt chẽ với bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp và ứng dụng mô hình đào tạo
hiện đại để có thể nhanh chóng điều chỉnh phù hợp với nhu cầu về nguôn nhân lực của
các doanh nghiệp và xã hội. Nghiên cứu phát triển những ngành đào tạo thuộc lĩnh vực
mũi nhọn của Tỉnh.
Về quản lý đào tạo: Rõ ràng, linh hoạt trong quản lý đáp ứng những nhu cầu chính
đáng của sinh viên, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và hoàn thiện hệ thống
đào tạo. Trƣờng sẽ tập trung phát triển nguồn lực đẩy mạnh đào tạo các ngành phù hợp
với nhu cầu phát triển bền vững của khu vực của tỉnh nhƣ phát triển nguồn nông nghiệp
chất lƣợng cao, phát triển du lịch đẳng cấp cao, trƣờng sẽ không ngừng khai thác những
nhu cầu về nguồn lực này và lên kế hoạch kịp thời đáp ứng cho phát triển khu vực.
Về phƣơng pháp dạy và học: Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động trong việc học
tập, giảng viên sẽ hƣớng dẫn nghiên cứu kiến thức, trao đổi thảo luận kinh nghiệm thực
tế và phối hợp với doanh nghiệp tạo điều kiện trải nghiệm thực tế, phát triển các chƣơng
trình trao đổi giảng viên, sinh viên với các đối tác nƣớc ngoài để học tập, chia s kinh
nghiệm giảng dạy và học tập.
Về điều kiện phục vụ dạy và học: Trƣờng lên kế hoạch khai thác và ứng dụng công
nghệ đào tạo tiên tiến để đáp ứng những yêu cầu thay đổi nhanh chóng về nhân lực phục
vụ doanh nghiệp và xã hội thích nghi với môi trƣờng công nghệ 4.0, phát triển tài liệu
phục vụ dạy và học, chú trọng các giáo trình, tài liệu học tập có giá trị khoa học cao của
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nƣớc ngoài, xây dựng hệ thống cơ sở học liệu đa dạng với nhiều hình thức: sách điện tử,
bản in, các tài liệu học tập đa phƣơng tiện (multimedia), các môn học online.
Về đảm bảo chất lƣợng: Thực hiện đánh giá chất lƣợng Nhà trƣờng theo Bộ tiêu
chuẩn BGDĐT và khảo sát định kỳ lấy ý kiến của các bên quan tâm nhƣ SV, GV, nhân
viên, NTDđể nâng cao chất lƣợng đào tạo và đổi mới phát triển Nhà trƣờng.
Phát triển cơ sở vật chất: Bảo dƣỡng CSVC khang trang, hiện đại, tạo không gian
học tập hiện đại, năng động, thoải mái đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và yêu cầu các
bên liên quan.
3. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lƣợng Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân (xem Phụ lục
1)
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƢỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa
Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở
giáo dục đáp ứng đƣợc nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
Từ khi thành lập (năm 2008), Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã xây dựng và tuyên bố
tầm nhìn và sứ mạng của mình; đƣợc xác định bằng văn bản [H01.01.01.01]. Qua các
giai đoạn phát triển, tầm nhìn và sứ mạng của Trƣờng đã thể hiện đƣợc sự đúng đắn
ngay từ đầu của lãnh đạo Trƣờng. Tuy nhiên, để định hƣớng của nhà trƣờng đi sát với
định hƣớng phát triển của đất nƣớc và tình phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng,
tầm nhìn và sứ mạng của Trƣờng đã đƣợc bổ sung, tái khẳng định và đƣợc nêu rõ trong:
(i) Chiến lƣợc phát triển Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân giai đoạn 2015 – 2020
[H01.01.01.01].
Sứ mạng:
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân là trƣờng đại học định hƣớng ứng dụng, đóng góp vào
sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nƣớc thông qua việc đào tạo
nguồn nhân lực chất lƣợng cao trên cơ sở liên kết chiến lƣợc giữa nhà trƣờng với doanh
nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.
Tầm nhìn:
Đến năm 2025, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân là một trƣờng đại học có thứ hạng cao
trong nƣớc và khu vực, là một địa chỉ đào tạo có uy tín về các lĩnh vực kinh tế, công
nghiệp, dịch vụ và du lịch.
Nằm trong nhóm các trƣờng đại học hàng đầu của Việt Nam theo định hƣớng ứng
dụng, cung cấp nhân lực chất lƣợng cao, sinh viên sau khi ra trƣờng có thể tự thân, tự
lập.
Tầm nhìn và sứ mạng của Trƣờng đƣợc xây dựng rà soát trong mỗi nhiệm kỳ
HĐQT. “Hội đồng xây dựng TN-SM, giá trị văn hóa cốt lõi và KHCL” đƣợc thành lập
và triển khai thực hiện quy trình xây dựng, điều chỉnh TN-SM và KHCL
[H01.01.01.02].Quy trình này đƣợc thể hiện trong Tài liệu quản lý nội bộ của Trƣờng.
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Bƣớc 1. Viết dự thảo: Lãnh đạo các đơn vị chức năng tiến hành tổng kết, đánh giá
thực trạng chính sách, KHCL theo lĩnh vực mình phụ trách [H01.01.01.03]. Sau đó xây
dựng nội dung chính sách, KHCL gồm: Mục tiêu, Mục đích; Các chiến lƣợc/giải pháp;
Các kết quả cốt lõi; Các chỉ số, sản phẩm để đo lƣờng, lƣợng hoá [H01.01.01.04].
Bƣớc 2. Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan: Thu thập ý kiến đóng góp với sự
tham gia của nhiều thành phần trong và ngoài trƣờng để xây dựng TN-SM, KHCL. Hội
đồng thảo luận, đóng góp ý kiến, phân tích SWOT, xem xét tính SMART của từng lĩnh
vực. Ban thƣ ký của Hội đồng tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan, tổng hợp và gửi
lại cho các đơn vị biên soạn chỉnh sửa (nếu có) [H01.01.01.05].
Bƣớc 3. Hoàn thiện và ban hành văn bản: Bản dự thảo đƣợc gửi lên Chủ tịch
HĐQT xem xét, ký ban hành bản chính thức [H01.01.01.06].
Bƣớc 4. Rà soát và cải tiến: Sau khi ban hành bản chính thức về TN-SM, giá trị cốt
lõi, KHCL, Nhà trƣờng công bố trên Website và định kỳ tổ chức lấy ý kiến đóng góp để
bổ sung, điều chỉnh TN-SM, giá trị cốt lõi và KHCL cho phù hợp với tình hình phát
triển kinh tế, xã hội của địa phƣơng, của cả nƣớc và định hƣớng phát triển của Trƣờng
[H01.01.01.07].
Đầu mỗi giai đoạn phát triển 5 năm, Nhà trƣờng ra thông báo, hƣớng dẫn cho các
đơn vị góp ý về TN-SM, giá trị văn hóa cốt lõi và KHCL giai đoạn cũ, đồng thời phác
thảo nội dung chi tiết của KHCL giai đoạn mới [H01.01.01.08]. Trong quá trình xây
dựng TN-SM, các giá trị văn hóa và các KHCL, Trƣờng đã tham khảo các văn bản của
Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, chiến lƣợc phát triển kinh tế của địa phƣơng và của cả
nƣớc cũng nhƣ mời các bên liên quan tham dự các cuộc họp liên quan đến TN-SM và
KHCL của Trƣờng [H01.01.01.09], [H01.01.01.05].
Quy trình xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và KHCL của Trƣờng ĐHCN
Vạn Xuân đƣợc trình bày ở sơ đồ sau:
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CÁC BƯỚC

LĐ ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG
KHCL

CHỦ TỊCH HĐQT

Tổng kết, đánh giá thực
trạng chính sách, KHCL
theo lĩnh vực phụ trách
(BM01/KHCL)

BƢỚC 1
Viết dự thảo
Xây dựng nội dung chính
sách, KHCL gồm: Mục tiêu;
Mục đích; Các chiến lƣợc/
giải pháp; Các kết quả cốt
lõi; Các chỉ số, sản phẩm để
đo lƣờng, lƣợng hóa (BM02/
KHCL)

Gửi bản dự thảo
về Hội đồng xây
dựng KHCL của
Trƣờng

BƢỚC 2
Tổ chức lấy ý kiến
các bên liên quan

Chỉnh sửa (nếu có), hoàn
thành bản dự thảo. Gửi lại
Hội đồng

BƢỚC 3
Hoàn thiện và ban
hành văn bản

BƢỚC 4
Rà soát, cải tiến

- Thảo luận, đóng góp ý kiến, phân
tích SWOT, xem xét tính SMART
của từng lĩnh vực;
- Ban thƣ ký của Hội đồng tổ chức
lấy ý kiến các bên liên quan, tổng
hợp và gửi lại cho các đơn vị biên
soạn chỉnh sửa (nếu có)

Hoàn thiện bản dự thảo và trình
Chủ tịch Hội đồng xem xét

Xem xét, ký ban hành
văn bản chính thức về
TNSM, Giá trị văn hóa
cốt lõi, KHCL

Thu thập thông tin, ý kiến đóng góp để bổ sung, điều chỉnh TNSM, Giá trị văn hóa cốt lõi,
KHCL hàng năm hoặc giữa kỳ

Sơ đồ 1.1.1: Quy trình xây dựng TN-SM, GTVH và KHCL của Trƣờng ĐHCN Vạn
Xuân
Tự đánh giá: Đạt mức 5/7
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Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với
tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã xác định các giá trị văn hóa cốt lõi của mình ngay khi
thành lập trƣờng, và đƣợc xem nhƣ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Nhà trƣờng.
Giá trị văn hóa cốt lõi của Trƣờng là:
Tận tâm – Chuyên nghiệp
Coi trọng hiệu quả
Khuyến khích hợp tác
Trách nhiệm – Quyết tâm
Khát vọng – Kiên trì [H01.01.01.01].
Đây cũng là tôn chỉ để đƣa Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân phát triển, mục tiêu hƣớng
đến là trƣờng ĐH hàng đầu trong hệ thống các trƣờng đại học định hƣớng ứng dụng tại
Việt Nam. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên của trƣờng luôn xác định các giá trị
văn hóa cốt lõi sẽ là tiêu chí xây dựng nên một đội ngũ tận tâm, chuyên nghiệp và luôn
nêu cao trách nhiệm với từng nhiệm vụ đƣợc giao. Bên cạnh đó, mục tiêu của Trƣờng
đào tạo SV là những con ngƣời tri thức có đạo đức, phát triển toàn diện về kiến thức
chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, biết đề cao trách nhiệm, hợp tác để hƣớng đến
hiệu quả và thành công chung trong công việc.. Giá trị văn hóa đi liền với TN-SM của
Trƣờng, vì vậy khi ban hành Quy trình xây dựng KHCL, Nhà trƣờng xây dựng TN-SM,
giá trị văn hóa qua4 bƣớc và đƣợc sự đóng góp ý kiến các bên liên quan trƣớc khi ban
hành [H01.01.02.01].
Giá trị văn hóa của Trƣờng đƣợc công bố rộng rãi trên Website [H01.01.02.02],
trên cẩm nang SV [H01.01.02.03],đƣa vào văn hóa ứng xử trong SV Trƣờng ĐHCN
Vạn Xuân.
Khi xây dựng các kế hoạch công tác của các đơn vị, Nhà trƣờng ra thông báo,
hƣớng dẫn cho các đơn vị lƣu ý lồng ghép giá trị văn hóa vào trong các chƣơng trình
hành động để giữ gìn bản sắc, văn hóa và thƣơng hiệu của Nhà trƣờng [H01.01.02.04].
Các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trƣờng đó là đào tạo
những con ngƣời có tri thức, tận tâm, trách nhiệm trong công cuộc phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc và thích ứng nhanh với nền kinh tế hội nhập,
đƣợc thể hiện qua bảng so sánh sau (Phần in nghiêng).
Bảng 1.2.1. So sánh các giá trị văn hóa với tầm nhìn, sứ mạng của Trƣờng ĐHCN
Vạn Xuân
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Sứ mạng

Tầm nhìn

Trƣờng ĐHCN Vạn
Xuân là trƣờng đại học
định hƣớng ứng dụng,
đóng góp vào sự phát
triển kinh tế, xã hội và
hội nhập quốc tế của đất
nƣớc thông qua việc đào
tạo nguồn nhân lực chất
lƣợng cao trên cơ sở liên
kết chiến lƣợc giữa nhà
trƣờng với doanh
nghiệp, giữa đào tạo với
sản xuất và dịch vụ.

Đến năm 2025, Trƣờng
ĐHCN Vạn Xuân là một
trƣờng đại học có thứ hạng
cao trong nƣớc và khu vực,
là một địa chỉ đào tạo có uy
tín về các lĩnh vực kinh tế,
công nghiệp, dịch vụ và du
lịch.
Nằm trong nhóm các trƣờng
đại học hàng đầu của Việt
Nam theo định hƣớng ứng
dụng, cung cấp nhân lực
chất lƣợng cao, sinh viên
sau khi ra trƣờng có thể tự
thân, tự lập.

Giá trị
văn hóa
Tận tâm – Chuyên
nghiệp
Coi trọng hiệu quả
Khuyến khích hợp tác
Trách nhiệm – Quyết
tâm
Khát vọng – Kiên trì

Tự đánh giá: Đạt mức 4/7.
Tiêu chí 1.3: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục đƣợc phổ biến,
quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện.
Tuyên ngôn tầm nhìn và sứ mạng để vạch ra hƣớng đi và để hƣớng dẫn mọi hoạt
động của Trƣờng. TN-SM và giá trị văn hóa của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc công
bố rộng rãi, hiển ngôn tại các buổi lễ, các sự kiện do Nhà trƣờng tổ chức, ngoài ra TNSM và GTVH cũng đƣợc phổ biến công khai cho mọi ngƣời thông qua các phƣơng tiện
truyền thông của Trƣờng [H01.01.03.01].
Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân cũng đƣợc quán triệt
và giải thích rõ ràng để mọi ngƣời thực hiện, thông qua các nội dung sinh hoạt Nội quy
nhà trƣờng giành cho CB-GV-NV mới đƣợc tuyển dụng, nội dung các buổi họp mặt GV
đầu năm học và thông qua nội dung của các chƣơng trình sinh hoạt công dân đầu khóa
dành cho sinh viên toàn trƣờng [H01.01.03.02], các chƣơng trình tìm hiểu về trƣờng
(cuộc thi “Mái trƣờng tôi yêu” năm 2017) [H01.01.03.03].Để đánh giá kết quả của việc
quán triệt tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trƣờng, sau mỗi đợt sinh hoạt đó, Nhà
trƣờng đều tiến hành các hoạt động kiểm tra thông qua các bài kiểm tra; hoặc bài thu
hoạch cá nhân; hoặc các kết quả cuộc thi, … [H01.01.03.04].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
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Tiêu chí 1.4: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục đƣợc rà soát để
đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
Để chuẩn bị xây dựng/điều chỉnh TN-SM, giá trị văn hóa và KHCL cho giai đoạn
tiếp theo, Nhà trƣờng hƣớng dẫn cho các đơn vị/cá nhân rà soát, góp ý về TN-SM, giá trị
văn hóa cốt lõi và chính sách chất lƣợng của trƣờng căn cứ trên các nội dung đã công bố
[H01.01.03.01]. Theo bƣớc 4 của Quy trình xây dựng TN-SM, Trƣờng giao Phòng Tổ
chức là đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đƣợc xem sét đóng góp
[H01.01.04.01]. , Nhà trƣờng tổ chức buổi họp thu thập thông tin, ý kiến đóng góp bổ
sung của các bên liên quan (các đơn vị, CB-GV-NV, SV), P. Tổ chức theo dõi, tổng hợp
biên bản họp trình cho HĐQT, BGHxem xét các nội dung đóng góp [H01.01.04.02].
Cuối giai đoạn phát triển, HĐQT và BGH tiến hành rà soát để cập nhật TN-SM,
các giá trị văn hóa để có kế hoạch điều chỉnh, cải tiến sao cho phù hợp. Trong KHCL
phát triển Trƣờng giai đoạn 2015 - 2019, Nhà trƣờng đã rà soát lại Tầm nhìn, Sứ mạng
và Giá trị văn hoá của Trƣờng trong giai đoạn phát triển mới, phù hợp với các nguồn lực
đang có đáp ứng đƣợc kỳ vọng của các bên liên quan, phù hợp với Luật GDĐH hiện
hành và Chiến lƣợc phát triển Kinh tế - Xã hội của Quốc gia và địa phƣơng
[H01.01.04.03].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 1.5: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục cũng nhƣ quá
trình xây dựng và phát triển chúng đƣợc cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng
của các bên liên quan.
Theo quy trình xây dựng TN-SM, giá trị văn hóa và KHCL, bƣớc 4 của quy trình
là rà soát và cải tiến TN-SM, giá trị văn hóa và KHCL thông qua các ý kiến đóng góp
của các bên liên quan [H01.01.01.02], [H01.01.04.02],[H01.01.01.08], P. Tổ chức chịu
trách nhiệm tổng hợp trình HĐQT và BGH [H01.01.01.02].
Sau khi rà soát TN-SM và giá trị văn hóa, bộ phận quản lý chiến lƣợc của Nhà
trƣờng nhận thấy TN-SM của Trƣờng ngay từ đầu đã là một định hƣớng đúng ở giai
đoạn đầu và cả các giai đoạn tiếp theo. Cho đến thời điểm hiện tại, so với mục tiêu
chung của khu vực và cả nƣớc, TN-SM của trƣờng vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu đào tạo
nhân lực nhằm phát triển kinh tế khu vực nói riêng và cả nƣớc nói chung; đồng thời đáp
ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan [H01.01.01.01]. Xét thấy sự đảm bảo
của nội dung TN-SM ở thời điểm hiện tại, Trƣờng dự kiến không điều chỉnh nội dung
TN-SM trong giai đoạn này.
Về tầm nhìn và sứ mạng: Theo đúng tôn chỉ ban đầu, Trƣờng vẫn đi theo mô hình
là một trƣờng đại học định hƣớng ứng dụng, mục tiêu đến năm 2025 trở thành một trong
những trƣờng đại học định hƣớng ứng dụng hàng đầu cả nƣớc và khu vực. Xét bối cảnh
nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các tiêu chí về công nghệ, HĐQT và BGH
nhà trƣờng càng nhận thấy đây là một định hƣớng đúng đắn.
Về giá trị văn hóa: Kể từ khi thành lập cho đến hiện này, Trƣờng vẫn đề cao giá trị
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văn hóa về tác phong chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ cán bộ nhân viên và kể cả các
sinh viên Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân sau khi ra trƣờng, hòa mình vào môi trƣờng của các
doanh nghiêp. Bên cạnh đó, Trƣờng cũng thúc đẩy khả năng hợp tác, phối hợp hiệu quả
giữa các bên. [H01.01.05.01].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc xây
dựng theo quy trình với sự tham gia của các bên liên quan, đƣợc tuyên bố trên các
phƣơng tiện truyền thông, đƣợc quán triệt, giải thích và chuyển tải cho mọi ngƣời biết và
thực hiện.
Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của Nhà trƣờng đƣợc rà soát, cải tiến cho
phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, của cả nƣớc và của
khu vực, đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, nội dung TN-SM chƣa thực sự phù
hợp với các nguồn lực và sự đổi mới của Nhà trƣờng. Trong một số ít các văn bản của
Nhà trƣờng chƣa cập nhật đầy đủ nội dung TN-SM.
Trong những năm qua, khi xây dựng kế hoạch hoạt động, việc đƣa các giá trị văn
hóa của Trƣờng vào trong các chƣơng trình công tác hàng năm để chuyển biến thành các
yếu tố nâng cao hiệu quả, lợi thế cạnh tranh chƣa đƣợc thực hiện triệt để.
Trong qua trình thông tin tuyên truyền về TN-SM, GTVH của Trƣờng đến tất cả
các bên liên quan, Nhà trƣờng chƣa chú trọng giải thích rõ về nội hàm TN-SM, GTVH
và kế hoạch để đạt đƣợc các nội hàm này.
1. Kế hoạch cải tiến

TT

Mục
tiêu

1

Khắc
phục tồn
tại 1

2

Khắc
phục tồn
tại 2

Nội dung

Rà soát để cập nhật nội dung TN-SM
trong tất cả các văn bản có liên quan
của Trƣờng.
Tìm ra các giải pháp hữu hiệu biến
những giá trị cốt lõi thành điểm mạnh,
khắc phục những hạn chế của Nhà
trƣờng để nâng cao năng lực hoạt
động của tập thể Nhà trƣờng, hoàn
thành KHCL giai đoạn 2015-2019

Đơn vị/
cá nhân
thực
hiện
P.TC,
TT. TTTS

HĐQT
và BGH

Thời
gian
thực
hiện
Từ năm
2019

Từ năm
2019
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TT

3

4

5

Mục
tiêu

Khắc
phục tồn
tại 3

Phát huy
điểm
mạnh 1

Phát huy
điểm
mạnh 2

Đơn vị/
cá nhân
thực
hiện

Nội dung

Có các biện pháp quán triệt sâu sắc,
mạnh mẽ và đồng bộ đến các bên liên
quan về TN-SM, và nội hàm cũng nhƣ
kế hoạch đạt đƣợc các nội hàm này.
Ngoài việc công bố TN-SM của Nhà
trƣờng trên Website Vạn
xuânut.edu.vn, Nhà trƣờng có biện
pháp cụ thể để tuyên truyền cho các
bên liên quan biết nhƣ: các bảng thông
tin về TN-SM, GTVH trong sân
trƣờng, họp giao ban công tác đào tạo,
công tác SV, đƣa vào các tài liệu in ấn
của Trƣờng (brochure, kỷ yếu…)
Liên tục cập nhật và tuyên bố TN-SM,
GTVH của Nhà trƣờng trên các
phƣơng tiện truyền thông và đƣợc
chuyển tải cho mọi ngƣời biết và thực
hiện

Rà soát, cải tiến TN-SM, GTVH của
Nhà trƣờng phù hợp với chiến lƣợc
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phƣơng, của cả nƣớc và của khu vực,
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Tiêu chuẩn 2: Quản trị
Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng
trƣờng; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tƣ vấn khác) đƣợc thành lập theo
quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hƣớng chiến lƣợc 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 Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc thành lập theo quy định của
Điều lệ các trƣờng đại học [H02.02.01.01], các quy định của pháp luật [H02.02.01.02] và
bao gồm: HĐQT, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐKH&ĐT), Ban kiểm soát, BGH, ,
Hội đồng lãnh đạo, các đoàn thể chính trị xã hội (Đảng bộ, Công đoàn, ĐTN, Hội SV);
khối các phòng/ban/trung tâm chức năng: 7 phòng ban, 4 trung tâm chức năng, 1 ký túc
xá; khối các khoa/đơn vị nghiên cứu: 6 khoa, 3 trung tâm nghiên cứu . Đồng thời, theo
mô hình đặc thù của trƣờng 3 cấp gồm cấp trƣờng, cấp Khoa/viện và cấp bộ môn. Cấp
Khoa/viện gồm ban chủ nhiệm Khoa/viện, hội đồng khoa học và đào tạo, các đoàn thể
chính trị xã hội (Tổ công đoàn, ĐTN, Hội SV), các ban sinh hoạt CLB, các bộ môn
[H02.02.01.03], [H02.02.01.04].
HĐQT của Trƣờng đƣợc thành lập theo quy định tại Điều 17 của Luật GDĐH và
một số quy định cụ thể ở điều 21 của Điều lệ trƣờng đại học. Nhiệm vụ và quyền hạn của
HĐQT cũng đƣợc quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật GDĐH và điều 21 của Điều lệ
trƣờng đại học. Ban kiểm soát của Nhà trƣờng có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể, chịu
trách nhiệm trƣớc đại hội đồng cổ đông về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo
quy định, chịu trách nhiệm về báo cáo và các hoạt động của mình [H02.02.01.05]. BGH
gồm 1 Hiệu trƣởng và các Phó Hiệu trƣởng quản lý các hoạt động chung của Nhà trƣờng
theo sự thống nhất phân công cụ thể các mảng công tác phụ trách [H02.02.01.06]. Hội
đồng Khoa học và đào tạo có nhiệm vụ tƣ vấn cho Hiệu trƣởng về công tác đào tạo, hoạt
động NCKH, phát triển đội ngũ [H02.02.01.07].
Chủ tịch HĐQT đƣợc bầu trong số các thành viên của HĐQT theo nguyên tắc bỏ
phiếu kín và phải đƣợc trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của HĐQT đồng ý.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết định công nhận HĐQT, Chủ tịch và các thành
viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm các chức danh của BGH và bổ nhiệm các chức
danh cán bộ lãnh đạo trƣởng/phó các phòng/ban/khoa/trung tâm/bộ môn (do Hiệu trƣởng
đề nghị) [H02.02.01.08].
Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản trị đƣợc thể hiện rõ trong các Quy định
kèm theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT/Hiệu trƣởng [H02.02.01.09].
Cơ cấu tổ chức cũng nhƣ trách nhiệm giải trình của các thành viên trong hệ thống
quản trị của Nhà trƣờng đƣợc cụ thể hóa trong điều lệ trƣờng và Quyết định phân công
nhiệm vụ các đơn vị[H02.02.01.10]. Để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt
động của Nhà trƣờng, một hệ thống văn bản đƣợc ban hành nhƣ các nghị quyết, quyết
định, quy chế quy định, các thông báo, các quy trình, các hƣớng dẫn công việc, … đƣợc
ban hành và công bố công khai trên website [H02.02.01.11].
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Cơ cấu này thể hiện rõ mối quan hệ giữa HĐQT, BGH với các đơn vị chức năng và
các đơn vị đào tạo trong Trƣờng, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền
hạn của từng bộ phận 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 Nhà trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 5/7
Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị đƣợc chuyển tải thành các
kế hoạch hành động, chính sách, hƣớng dẫn để triển khai thực hiện.
Các cơ quan quản trị của Trƣờng đã chuyển tải các kế hoạch hành động, các chính
sách, các hƣớng dẫn công việc để triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
cũng nhƣ để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả công việc thông qua hệ thống văn bản
của Nhà trƣờng, các nghị quyết của HĐQT, các chỉ đạo của BGH [H02.02.01.11],
[H01.01.04.03]. Căn cứ nhu cầu thực tế đầu năm học BGH ban hành kế hoạch năm học
và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BGH. Để thực hiện các nhiêm vụ và giám sát
hạn chế rủi ro, Nhà trƣờng đã xây dựng và ban hành một hệ thống các Quy định phù hợp
với mô hình tổ chức hoạt động và điều kiện thực tế của mình nhằm đảm bảo cho hoạt
động Nhà trƣờng ngày càng có hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nhƣ: quy trình giải quyết công
việc, quy định về mua sắm trang thiết bị, quy định liên quan đến các thủ tục hành chính,
quy định về thanh tra kiểm tra nội bộ, các hƣớng dẫn công việc, các quy trình nghiệp vụ,
các kế hoạch công tác tháng, năm, NCKH và Kế hoạch thực hiện MTCL… của các đơn
vị và của Trƣờng) [H02.02.02.01].
Về định hƣớng phát triển chung, Nhà trƣờng xây dựng các văn bản về KHCL ngắn
hạn, dài hạn, các chƣơng trình hành động theo nhiệm kỳ của Hiệu trƣởng, các mục tiêu
chất lƣợng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lƣợng từng năm học [H02.02.02.02].
Từ khi thành lập năm 2008 cho đến nay, Nhà trƣờng đã triển khai hệ thống các quy
trình nghiệp vụ, các hƣớng dẫn công việc theo bộ tiêu chuẩn Quy trình kiểm soát nội bộ.
Với các quy trình nghiệp vụ giúp Nhà trƣờng hƣớng dẫn thực hiện, kiểm tra kiểm soát tất
cả các hoạt động trong trƣờng thuộc các mảng phục vụ cho công tác quản lý và áp dụng
trong toàn trƣờng rất hiệu quả [H02.02.02.03]. Ngoài ra, Nhà trƣờng còn có hệ thống các
văn bản để tổ chức, quản lý của các tổ chức Đảng, Công đoàn, ĐTN và các tổ chức đoàn
thể khác của trƣờng [H02.02.02.04].
Nhà trƣờng đã xây dựng và triển khai hệ thống KPIs thông qua việc xây dựng các
chỉ số về tuyển sinh, KQ học tập, rèn luyên, khảo sát các bên liên quan,... để đánh giá
công tác quản trị tại các đơn vị [H02.02.02.05], Nhà trƣờng cũng đã xây dựng các hệ
thống phần mềm quản lý: Quét vân tay chấm công [H02.02.02.06], …. Dựa trên việc
hoàn thành KPIs, Nhà trƣờng sẽ có các chế độ thƣởng phạt cho từng cá nhân hay tập thể
hợp lý, công bằng [H02.02.02.07].
Các hệ thống văn bản, phần mềm này đƣợc Nhà trƣờng phổ biến rộng rãi trong toàn
trƣờng thông qua các kênh thông tin nhƣ: hệ thống văn bản hành chính nội bộ, Website
của trƣờng, Website của từng đơn vị, hệ thống e-mail cá nhân, …[H02.02.02.08] giúp
các đơn vị dễ theo dõi thực hiện.
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Nhƣ vậy, các quyết định của các cơ quan quản lý đã đƣợc chuyển tải vào kế hoạch
hành động, chính sách và văn bản hƣớng dẫn để đảm bảo hiệu quả quản trị về mặt tổ
chức cũng nhƣ các hoạt động giáo dục trong Trƣờng; duy trì một hệ thống quản trị vận
hành hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, thực hiện trách nhiệm đối với
cộng đồng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 2.3: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục đƣợc rà soát thƣờng xuyên.
Nhà trƣờng đã tiến hành rà soát thƣờng xuyên về cơ cấu tổ chức cũng nhƣ các hoạt
động của Hệ thống quản trị. Việc rà soát có thể định kỳ theo kế hoạch của Nhà trƣờng
hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan chủ quản.
Vào cuối năm học, Nhà trƣờng tiến hành rà soát lại các kết quả đạt đƣợc so với mục
tiêu đề ra, ra soát các chiến lƣợc, quy trình thực hiện công việc từ đó đề ra những điều
chỉnh phù hợp với thực tế. [H02.02.03.01].
Về mặt triển khai hoạt động, thông qua các buổi đánh giá của các tổ chức bên ngoài
(Cục khảo thí, TT kiểm định chất lƣợng,…) [H02.02.03.02], các công tác tự đánh giá
chất lƣợng CTĐT, tự đánh giá CSGD, đánh giá nội bộ, các cuộc họp giao ban của HĐQT
và BGH hàng tuần, họp giao ban lãnh đạo hàng tháng, họp giao ban đào tạo, giao ban
công tác SVHS vào từng nửa tháng, họp định kỳ của các đơn vị chức năng và các đơn vị
đào tạo, …. tồn tại của các mặt công tác đƣợc phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm
của các cá nhân/đơn vị có liên quan về tất cả các mảng công tác: Hành chính, tổ chức,
đào tạo, NCKH chuyển giao công nghệ, công tác SV, công tác PVCĐ, quan hệ quốc tế,
CSVC, nhân sự, …[H02.02.03.03]. Nhà trƣờng ban hành sổ tay chất lƣợng để đảm bảo
cho việc theo dõi và thực hiện các mục tiêu chất lƣợng đƣợc hiệu quả [H02.02.03.04].
Ngoài ra, cuối mỗi năm học, Nhà trƣờng còn tổ chức đánh giá về năng lực lãnh
đạo,quảnlýcủacácnhânsựthamgiavào hệ thống quảntrị và rà soát tất cả các quy trình
nghiệp vụ đã ban hành [H02.02.03.05], . Tất cả những hoạt động này đã giúp Nhà trƣờng
rà soát lại hệ thống quản trị về cơ cấu tổ chức cũng nhƣ mọi công tác hoạt động một cách
thƣờng xuyên và có hệ thống.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục đƣợc cải tiến để tăng hiệu
quả hoạt động của cơ sở giáo dục và quản lý rủi ro tốt hơn.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân xác định: Rủi ro và cơ hội phát sinh từ bối cảnh của Nhà
trƣờng, phát sinh từ nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm nhƣ phụ huynh, SV, GV,
doanh nghiệp, Bộ GDĐT và xã hội… Nhà trƣờng tích hợp việc thực hiện xử lý rủi ro và
cơ hội trong quá trình hoạt động, thực hiện các biện pháp/hành động cải tiến thông qua
nhiều hình thức khác nhau.
Về cơ cấu tổ chức, thông qua kết quả các cuộc họp rà soát về TN-SM, về mục tiêu
và KHCL, thông qua các kết quả tổng kết công tác và phƣơng hƣớng năm học, Nhà
trƣờng sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự cho phù hợp, để tăng hiệu quả hoạt động của
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Nhà trƣờng và quản lý rủi ro tốt hơn nhƣ: sát nhập hoặc tách các đơn vị cũ, thành lập các
đơn vị mới, sát nhập và điều chuyển nhân sự,… [H02.02.04.01]. Tƣơng ứng với những
thay đổi về cơ cấu tổ chức của bộ máy, đội ngũ CBQL cũng đƣợc rà soát và bổ nhiệm
mới hoặc bổ nhiệm lại hoặc phân công trách nhiệm lại cho hợp lý nhằm tăng hiệu quả
hoạt động của hệ thống quản trị Nhà trƣờng [H02.02.04.02]. Nhằm nâng cao năng lực
quản lý của đội ngũ nhân sự của hệ thống quản lý, hàng năm, P.TC phối hợp P.HC-NS
lập kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng CB-GV-NV, cũng nhƣ gửi những cán bộ mới đƣợc
tuyển dụng đến thực tập tại các đơn vị [H02.02.04.02].
Sau mỗi đợt đánh giá, các đơn vị còn mắc các lỗi không phù hợp phải tiến hành quy
trình khắc phục phòng ngừa, cải tiến và tránh rủi ro [H02.02.04.03].
Tại các buổi họp giao ban (giao ban hàng tuần của BGH, giao ban tháng của
HĐQT, BGH và lãnh đạo của các đơn vị, giao ban đào tạo, giao ban về công tác SV, của
các đơn vị chức năng và đơn vị đào tạo, báo cáo của thanh tra …), các tồn tại của các mặt
công tác đƣợc phân tích nguyên nhân và sau đó lãnh đạo đƣa ra biện pháp khắc phục
[H02.02.04.03].
Ngoài ra, tất cả các quy trình nghiệp vụ vấn đề rủi ro và quản lý rủi ro luôn đƣợc đề
cập đến[H02.02.04.04]. Các đơn vị đã tiến hành phân tích, xác định các loại rủi ro thƣờng
gặp chủ yếu là loại rủi ro tiềm tàng (ví dụ: Vấn đề TS; SV năm nhất bỏ học; việc cập nhật
CTĐT; hoạt động NCKH của GV; ...). Căn cứ vào đặc điểm các rủi ro của từng loại hoạt
động, các đơn vị đã thực hiện phân tích nguyên nhân, từ đó có các biện pháp để ngăn
ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro có tác động không mong muốn đến hiệu quả hoạt động của
đơn vị mình, góp phần vào việc hoàn thành kế chung toàn trƣờng. [H02.02.04.05].
Nhờ vậy, hệ thống quản trị của Nhà trƣờng đƣợc cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động
của Nhà trƣờng và giảm thiểu đƣợc các rủi ro tiềm ẩn.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Cơ cấu tổ chức của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc thành lập tuân thủ các quy định
của Chính phủ, của Bộ GDĐT (gồm HĐQT, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các hội đồng tƣ
vấn, ...)và phù hợp với chức năng nhiệm vụ, chiến lƣợc phát triển, nhằm đạt đƣợc hiệu
quả quản trị của Nhà trƣờng.
Quyết định của các cơ quan quản trị đƣợc chuyển tải thành các kế hoạch hành động,
chính sách, hƣớng dẫn để triển khai thực thông qua một hệ thống các văn bản, các quy
trình nghiệp vụ với các hƣớng dẫn rõ ràng.
Hệ thống quản trị Nhà trƣờng đƣợc rà soát và cải tiến thƣờng xuyên. Trƣờng có
xem xét đánh giá cơ cấu tổ chức để cải tiến nhằm đạt hiệu quả cao hơn ( chia tách, sáp
nhập đơn vị, giải thể một số đơn vị, thành lập mới…).
Tóm tắt các điểm tồn tại
Cơ cấu tổ chức nhân sự của Trƣờng có thay đổi qua từng năm đã có ảnh hƣởng đến
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việc thực hiện nhiệm vụ.
Công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu và KHCL, kế hoạch trung hạn
trong thời gian qua chƣa đƣợc tổ chức định kỳ.
1. Kế hoạch cải tiến

TT

Mục tiêu

1

Khắc
phục tồn
tại 1

2

Khắc
phục tồn
tại 2

3

Phát huy
điểm
mạnh 1

4

Phát huy
điểm
mạnh 2

5

Phát huy
điểm
mạnh 3

Nội dung
Chú trọng đến công tác quản trị nhân
sự, xây dựng các chính sách thu hút
và giữ chân nguồn nhân lực, tránh
xáo trộn nhân sự trong đội ngũ CB
quản lý.
Năm 2019 có biện pháp giám sát
đánh giá định kỳ việc thực hiện mục
tiêu, KHCL trung hạn của Nhà
trƣờng và của các đơn vị (giai đoạn
2016 – 2021).
Hoàn hiện cơ cấu tổ chức của Nhà
trƣờng (gồm HĐQT, các tổ chức
đảng, đoàn thể, các hội đồng tƣ vấn,
...)tuân thủ các quy định của Chính
phủ, của Bộ GD&ĐT và phù hợp với
chức năng nhiệm vụ, chiến lƣợc phát
triển, nhằm đạt đƣợc hiệu quả quản
trị.
Quyết định của các cơ quan quản trị
đƣợc chuyển tải thành các kế hoạch
hành động, chính sách, hƣớng dẫn để
triển khai thực thông qua một hệ
thống các văn bản, các quy trình
nghiệp vụ ISO với các hƣớng dẫn rõ
ràng.
Rà soát và cải tiến thƣờng xuyên hệ
thống quản trị Nhà trƣờng. Xem xét
đánh giá cơ cấu tổ chức để cải tiến
nhằm đạt hiệu quả cao hơn (đổi tên
một số đơn vị, tách đơn vị, giải thể
một số đơn vị, thành lập mới…) cho
phù hợp với chiến lƣợc phát triển
Nhà trƣờng qua từng giai đoạn.

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời gian
thực hiện
(bắt đầu và
hoàn thành)

HĐQT và
BGH,
P.TC, P.
HC-NS

Hàng năm
Từ năm
2019

HĐQT và
BGH,
P.TC

Năm 2019

HĐQT và
BGH,
P.TC, P.
HC-NS

Từ năm 2019

Tất cả các
đơn vị,
Ban ĐBCL

Hàng năm,
từ năm 2019

P.TC-HC,
HĐQT,
BGH

Hàng năm,
từ năm 2019
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Mức đánh giá:
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2.1
Tiêu chí 2.2
Tiêu chí 2.3
Tiêu chí 2.4

Tự đánh giá
4,25
5
4
4
4

Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý
Tiêu chí 3.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân
định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để
đạt đƣợc tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lƣợc của cơ sở giáo dục.
Căn cứ tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và mục tiêu chiến lƣợc, Nhà trƣờng xây dựng
cơ cấu tổ chức của hệ thống và thiết lập bộ máy quản lý tƣơng ứng, phù hợp với bối cảnh
cụ thể Nhà trƣờng, kể cả các đơn vị đƣợc thành lập mới [H03.03.01.01]. Cơ cấu tổ chức
quản lý của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc phân định theo các cấp nhƣ sau:
Liên hệ hàng dọc: BGH thực hiện Nghị quyết của HĐQT và mục tiêu hàng năm
điều hành mọi hoạt động của Nhà trƣờng (gồm 01 Hiệu trƣởng và 03 Hiệu phó); mỗi
thành viên trong BGH phụ trách một số mảng công tác và một số đơn vị tƣơng ứng với
mảng công việc đó; giúp việc cho BGH là trƣởng/phó các phòng/khoa /trung tâm
[H03.03.01.01].
Liên hệ hàng ngang: sự phối hợp nhịp nhàng công việc giữa các thành viên trong
BGH cũng nhƣ giữa lãnh đạo các đơn vị cùng cấp giúp hệ thống quản lý Nhà trƣờng
đƣợc chặt chẽ, tránh chồng chéo và đạt hiệu quả cao.
Ứng với mỗi chức danh, từ HĐQT, BGH đến các phòng/khoa/trung tâm đều có mô
tả công việc rõ ràng của lãnh đạo, CB-GV-NV trong toàn trƣờng, có ngƣời thay thế khi
vắng mặt [H03.03.01.01].
Việc bổ nhiệm các vị trí quản lý của Nhà trƣờng đã thực hiện đúng quy hoạch bổ
nhiệm CBQL đã đề ra, đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện
cụ thể của Trƣờng, tuân thủ các quy định của Nhà nƣớc (Luật GD, Luật GDĐH, Điều lệ
trƣờng đại học) và có các tiêu chí rõ ràng [H03.03.01.02]. Các cán bộ đƣợc bổ nhiệm vào
các chức vụ từ nguồn cán bộ quy hoạch của Trƣờng là những ngƣời có đủ phẩm chất đạo
đức và tinh thần trách nhiệm cao; có trình độ, bản lĩnh, nhiệt tâm, thân thiện, có kinh
nghiệm điều hành và có ý chí vƣơn lên, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, làm
đầu tàu trong mọi hoạt động; Có tinh thần mạnh dạn đổi mới, xây dựng đƣợc các kế
hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm xây dựng nhà trƣờng theo hƣớng tiên tiến,
hiện đại [H03.03.01.03].
Việc phân định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các vị trí quản lý rất rõ ràng
nhằm đạt đƣợc tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa và các mục tiêu chiến lƣợc của Nhà
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trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: Hiệu trƣởng là ngƣời điều hành tổ chức, bộ máy của trƣờng,
nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc quy định tại Khoản 3, Điều 20 của Luật GDĐH, đảm nhận
công việc cụ thể nhƣ sau: Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Quản lý hành chính;
ĐBCL, KĐCL Đại học; Phụ trách công tác thi đua khen thƣởng; lên kế hoạch hoạt động
hằng năm của trƣờng và phụ trách công tác nhân sự từ cấp phó đơn vị trở lên; Quản lý
công tác thành lập các đơn vị mới, mở ngành đào tạo mới, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo,
học phí. Các Phó hiệu trƣởng của Trƣờng là những ngƣời giúp Hiệu trƣởng trong việc
quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trƣờng và đƣợc phân chia theo các mảng hoạt
động. Cụ thể: Phó Hiệu trƣởng phụ trách đào tạo: phụ trách các công việc liên quan đến
đào tạo nhƣ nội dung, chƣơng trình kế hoạch, quy trình đào tạo, công tác quản lý sinh
viên và tuyển sinh, tham mƣu công tác mở ngành mới, tuyển sinh, học phí; phụ trách
phòng Đào tạo và khoa Cơ bản; phụ trách nhân sự tại các đơn vị liên quan đến đào tạo;
xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, quý, năm liên quan đến đào tạo; quản lý chất
lƣợng đào tạo và các công việc đƣợc ủy quyền khác từ Hiệu trƣởng. Phó hiệu trƣởng phụ
trách nội chính: phụ trách các mảng công việc tổ chức bộ máy nhân sự, hành chính quản
trị, an ninh trƣờng học, nghiên cứu khoa học, quản lý nhân sự từ cấp phó các đơn vị trở
xuống liên quan đến mảng phụ trách; tham mƣu xây dựng bộ máy nhân sự, an ninh
trƣờng học; xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm về công tác mình phụ
trách. Phó hiệu trƣởng phụ trách quan hệ quốc tế và phát triển đầu tƣ: phụ trách công tác
quan hệ quốc tế và phát triển đầu tƣ; tham mƣu cho ban lãnh đạo các nội dung do mình
phụ trách và thực hiện các công việc do hiệu trƣởng ủy quyền. Mỗi thành viên trong
BGH phụ trách một số đơn vị tƣơng ứng với mảng công việc đƣợc phân công.
[H03.03.01.04].
Vai trò và chức năng của các vị trí lãnh đạo mỗi đơn vị đƣợc ghi rõ trong các quyết
định bổ nhiệm [H03.03.01.03]. Trên cơ cấu tổ chức quản lý trong đó phân định rõ vai trò,
trách nhiệm, thẩm quyền ra quyết định, báo cáo của từng cá nhân, đơn vị, mọi chế độ
thông tin, báo cáo trong Trƣờng đƣợc thực hiện theo hàng dọc [H03.03.01.05].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 3.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các
bên liên quan để định hƣớng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lƣợc
của cơ sở giáo dục.
Chức năng cơ bản của các cán bộ cấp quản lý (CBQL) là: Lập kế hoạch, tổ chức,
lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra các mảng công tác đƣợc phân công. Với chức
trách của mình, các CBQL đảm đƣơng nhiều vai trò khác nhau, tham gia vào việc thông
tin, kết nối các bên liên quan để định hƣớng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu
chiến lƣợc của Nhà trƣờng [H03.03.02.01].
HĐQT chỉ đạo tất cả các đơn vị thực hiện việc tuyên truyền để định hƣớng về tầm
nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lƣợc củaNhà trƣờng và lƣu ý khi xây
dựng các kế hoạch hoạt động của đơn vị. Tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu
chiến lƣợc của Nhà trƣờng đƣợc các CBQL tuyên truyền đến các bên liên quan dƣới
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nhiều hình thức khác nhau [H01.01.03.01], [H01.01.03.02], [H01.01.03.03]. Chức năng
nhiệm vụ của các CBQL đƣợc cụ thể hóa trong việc ra các quyết định, tham mƣu, tƣ vấn,
lập kế hoạch công tác các hoạt động thuộc lĩnh vực mình quản lý [H03.03.02.02]. BGH
tham mƣu cho HĐQT các KHCL Nhà trƣờng, góp phần chủ yếu quyết định hiệu quả và
sự phát triển bền vững của tập thể. Lãnh đạo các đơn vị (phòng/khoa/trung tâm) ra các
văn bản liên quan đến mảng công việc mình phụ trách (thông báo, quy chế, quy định, kế
hoạch, quy trình nghiệp vụ,…), tƣ vấn, tham mƣu trình HĐQT/BGH phê duyệt ban hành
[H03.03.02.02];theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản đó, kiểm soát con
ngƣời, tài chính, vật chất và thông tin một cách có hiệu quả để đạt đƣợc các mục tiêu
chiến lƣợc của đơn vị và của Nhà trƣờng. Lãnh đạo các đơn vị còn có trách nhiệm báo
cáo thƣờng xuyên (định kỳ hoặc không định kỳ) các hoạt động liên quan của đơn vị lên
lãnh đạo trực tiếp của đơn vị (là các thành viên BGH phụ trách các mảng công tác chuyên
trách) để tổng hợp vào báo cáo cuối năm. [H03.03.02.03].
Ngoài ra, các CBQL còn có vai trò giao tiếp, quan hệ, thực hiện báo cáo với các bên
liên quan trong và ngoài Trƣờng nhƣ cơ quan kiểm định, doanh nghiệp, trƣờng đối
tác,...[H03.03.02.04];
Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trƣờng cũng đƣợc quán triệt và giải thích rõ
ràng để mọi ngƣời thực hiện, thông qua các nội dung sinh hoạt nội quy nhà trƣờng giành
cho CB-GV-NV mới đƣợc tuyển dụng, nội dung các buổi họp mặt GV đầu năm học của
các Khoa/Trung tâm, các ngày lễ họp mặt CB-GV-NV (khai giảng, kỷ niệm ngày Nhà
giáo VN, đại hội các cấp của các tổ chức đoàn thể...) [H01.01.03.02] và thông qua nội
dung của các chƣơng trình sinh hoạt công dân đầu khóa, nội dung các buổi gặp mặt tân
SV đầu năm của các Khoa, các cuộc thi trong sinh viên và sổ tay sinh viên.
[H01.01.03.03] [H01.01.02.03].
CBQL cũng là ngƣời tạo điều kiện thuận lợi cho công việc chung, khơi gợi và thiết
lập tinh thần tập thể và là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết trong nội bộ, góp phần tạo nên
giá trị tinh thần, giá trị văn hóa của Nhà trƣờng thông qua các hoạt động tập thể.
[H03.03.02.05].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 3.3: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục đƣợc rà soát
thƣờng xuyên.
Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trƣờng đƣợc rà soát thƣờng xuyên hàng năm. Việc
tổ chức đánh giá, rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực đội ngũ
CB lãnh đạo và quản lý tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc tiến hành phù hợp với tình
hình thực tế và định hƣớng phát triển Nhà trƣờng, đồng thời tuân thủ theo Nghị định số
56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 và các quy định về đánh giá cán bộ của Nhà
trƣờng [H03.03.03.01].
Đầu năm học, Lãnh đạo trƣờng yêu cầu Phòng Nhân sự thực hiện lên kế hoạch dự
kiến đánh giá nhân sự và đƣa vào kế hoạch công tác năm. Đồng thời trong thông báo gửi
về các đơn vị, trƣờng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động về thời gian thực hiện đánh giá
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cán bộ. [H03.03.03.02]. Việc đánh giá cán bộ đƣợc tiến hành nhƣ sau: Cán bộ làm báo
cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ đƣợc giao (theo mẫu của
phòng Nhân sự cung cấp); Cán bộ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc
họp của đơn vị để mọi ngƣời tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến đƣợc ghi vào
biên bản, thông qua tại cuộc họp và đƣợc gửi lên Hội đồng thi đua khen thƣởng Nhà
trƣờng xem xét [H03.03.03.03]. Các tiêu chí đánh giá, kế hoạch đánh giá và kết quả đánh
giá đƣợc công bố công khai trên Website nội bộ [H03.03.03.04]. Việc đánh giá đã làm rõ
ƣu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công
chức, viên chức. Trong quá trình đánh giá cán bộ đảm bảo tính khách quan, công khai,
trung thực và trách nhiệm của các cấp, đồng thời đề cao tính trung thực của cán bộ khi tự
đánh giá về mình. Những cá nhân đạt thành tích cao đƣợc Nhà trƣờng xem xét khen
thƣởng theo đúng quy định (Quy chế chi tiêu nội bộ). [H03.03.03.05].
Kết quả đánh giá phân loại CBQL (hoàn thành xuất sắc/hoàn thành/chƣa hoàn thành
nhiệm vụ) đƣợc đƣa vào báo cáo năm học và là cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ
CBQL [H03.03.03.06].
Bên cạnh việc rà soát cơ cấu lãnh đạo Nhà trƣờng hàng năm, các văn bản quy định
về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý
cũng đƣợc phòng Hành chính và phòng Nhân sự định kỳ rà soát [H03.03.03.07].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 3.4: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục đƣợc cải tiến nhằm
tăng hiệu quả quản lý và đạt đƣợc hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục nhƣ mong
muốn.
Đội ngũ CBQL của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân là những ngƣời điều hành hệ thống
Nhà trƣờng để giải quyết một cách chủ động và sáng tạo các vấn đề mới nảy sinh nhƣ:
Phân cấp quản lý, trách nhiệm xã hội, huy động nguồn lực, dân chủ hóa giáo dục, tin học
hóa quản lý... CBQL đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo thực hiện thành công
chính sách giáo dục và nâng cao hiệu quả quản lý và đạt đƣợc hiệu quả công việc của
Nhà trƣờng đƣợc quy định rõ trong các quyết định bổ nhiệm nhân sự và trong quy chế tổ
chức hoạt động Nhà trƣờng [H03.03.04.01]. Vì vậy, rà soát và cải tiến cơ cấu đội ngũ
CBQL là hoạt động không thể thiếu đƣợc của Trƣờng.
Hàng năm, vào cuối học kỳ hai, sau khi đánh giá thực trạng chất lƣợng đội ngũ, trên
cơ sở rà soát lại đội ngũ CBQL, Nhà trƣờng tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn
nhiệm, phân công bố trí lại đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đủ về số lƣợng, đồng bộ về
cơ cấu và đảm bảo chuẩn về trình độ cho mỗi vị trí công tác [H03.03.04.01]. Ngoài việc
rà soát cơ cấu chất lƣợng đội ngũ CBQL đã có, Nhà trƣờng còn tiến hành tuyển bổ sung
hoặc tuyển mới đội ngũ CBQL của các đơn vị mới thành lập [H03.03.04.02]. Sau hoạt
động sắp xếp lại hoặc bổ nhiệm mới đội ngũ CBQL, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của các CBQL cũng đƣợc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp [H03.03.04.01].
Việc sắp xếp, bố trí tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,
miễn nhiệm đối với CBQL của Nhà trƣờng đảm bảo đúng quy định, đúng vị trí việc làm
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và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (trong đó có các tiêu chí về tầm nhìn, tƣ
duy và kỹ năng lãnh đạo) phù hợp với quy hoạch mạng lƣới tổ chức của Nhà trƣờng,
ĐBCL và dựa trên các kết quả đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý và hiệu quả công việc
hàng năm [H03.03.03.07], [H03.03.04.03].
Sau khi rà soát về cơ cấu lãnh đạo và quản lý, Nhà trƣờng tiến hành cải tiến cơ cấu
lãnh đạo và quản lý, sắp xếp các chức danh. Trong quá trình sắp xếp các chức danh quản
lý, Nhà trƣờng chú trọng lựa chọn nguồn cán bộ đáp ứng các yêu cầu của chức danh, cán
bộ có kinh nghiệm quản lý, cán bộ tr , ... Mỗi đơn vị có một trƣởng và một hoặc 2 hoặc
nhiều hơn 2 ngƣời là phó đơn vị. Các phó đơn vị là ngƣời giúp việc cho cấp trƣởng
nhƣng đồng thời cũng là đội ngũ kế cận luôn đƣợc rà soát, điều chỉnh thƣờng xuyên theo
sự phát triển của cán bộ để kịp thời bổ sung nhân tố mới, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận
[H03.03.04.04]. Đối với CB mới đƣợc bổ nhiệm, P.TC-NS có kế hoạch đào tạo, bồi
dƣờng nhằm nâng cao năng lực cán bộ. [H03.03.04.05].
Rà soát, cải tiến, xây dựng đội ngũ CBQL đủ về số lƣợng, đồng bộ về cơ cấu,
đảm bảo về chất lƣợng, nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt hiệu quả công việc là một
trong những mục tiêu KHCL của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân.
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Căn cứ tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lƣợc phát triển, Nhà trƣờng đã
thiết lập một hệ thống tổ chức và quản lý, trong đó các lãnh đạo đơn vị phần lớn là các
thầy cô có học hàm học vị cao, có kinh nghiệm quản lý và luôn làm việc nhiệt tình có
trách nhiệm với Nhà trƣờng và đơn vị mình trong việc triển khai kế hoạch công tác.
Lãnh đạo Nhà trƣờng tham gia kết nối, tuyên truyền, định hƣớng tầm nhìn, sứ
mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lƣợc của Nhà trƣờng đến các bên liên quan
thông qua các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch hoạt động, các thông tin tuyên truyền.
Cơ cấu và lãnh đạo Nhà trƣờng đƣợc xây dựng, đƣợc rà soát và cải tiến hàng năm,
đảm bảo đội ngũ CBQL đủ về số lƣợng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lƣợng,
nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt hiệu quả công việc.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Một số đơn vị có sự thay đổi lãnh đạo không theo kế hoạch (Do đi học, nghỉ việc
hoặc chuyển công tác) làm cho hiệu quả công tác quản lý bị ảnh hƣởng, các CBQL mới
đƣợc bổ nhiệm phải mất một thời gian mới nắm hết các hoạt động của đơn vị.
Nhân sự ĐBCL của đơn vị chuyên trách còn mỏng. Bộ phận trực thuộc Phòng Đào
tạo nên còn phải kiêm nhiệm các công việc khác.
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Kế hoạch cải tiến

TT

1

2

3

4

5

Mục tiêu

Khắc
phục tồn
tại 1

Khắc
phục tồn
tại 2

Nội dung
Nhà trƣờng chú trọng đến việc lựa chọn,
bồi dƣỡng đội ngũ CBQL kế cận, nếu có
thay đổi CBQL bất thƣờng vẫn đảm bảo
các hoạt động vận hành quản lý trong các
đơn vị, hạn chế ảnh hƣởng đến hệ thống.
Tăng cƣờng tuyển dụng nhân sự cho
TT.ĐBCL; tăng cƣờng đào tạo, bồi
dƣỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách về
ĐBCL cấp khoa, phòng, ban.

Có chính sách thu hút nhân tài (là những
thầy cô có học hàm học vị cao, có kinh
nghiệm quản lý và luôn làm việc nhiệt
Phát huy
tình có trách nhiệm với Nhà trƣờng và
điểm
đơn vị mình trong việc triển khai kế
mạnh 1
hoạch công tác) nhằm thiết lập một hệ
thống tổ chức và quản lý mạnh và bền
vững.
Lãnh đạo Nhà trƣờng tham gia kết nối,
tuyên truyền, định hƣớng tầm nhìn, sứ
Phát huy
mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu
điểm
chiến lƣợc của Nhà trƣờng đến các bên
mạnh 2
liên quan thông qua các văn bản chỉ đạo,
các kế hoạch hoạt động, các thông tin
tuyên truyền, ...
Duy trì việc xây dựng, rà soát và cải tiến
Phát huy
đội ngũ CBQL đủ về số lƣợng, đồng bộ
điểm
về cơ cấu, đảm bảo về chất lƣợng, nhằm
mạnh 3
tăng hiệu quả quản lý và đạt hiệu quả cao
trong công việc.
Mức đánh giá:
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3.1
Tiêu chí 3.2
Tiêu chí 3.3
Tiêu chí 3.4

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời gian
thực hiện
(bắt đầu
và hoàn
thành)

HĐQT và
BGH,
P.TC,
P.HC-NS

Từ năm
2019 trở đi

HĐQT và
BGH,
P.TC,
P.HC-NS,
Ban ĐBCL

Từ năm
2019

HĐQT và
BGH,
P.TC,
P.HC-NS

Từ năm
2019

HĐQT và
BGH,
P.TC,
P.HC-NS,
TT. TS-TT

Hàng năm
(Từ năm
2019)

HĐQT và
BGH,
P.TC,
P.HC-NS

Hàng năm
(Từ năm
2019)

Tự đánh giá
3,75
4
4
4
3
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Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lƣợc
Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lƣợc nhằm đạt đƣợc tầm nhìn,
sứ mạng và văn hóa cũng nhƣ các mục tiêu chiến lƣợc trong đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phục vụ cộng đồng.
Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã xây dựng
KHCL của mình và đƣợc xác định bằng văn bản, trong đó, sứ mạng của Trƣờng là cơ sở
đầu tiên để xác định mục tiêu chiến lƣợc của Trƣờng [H04.04.01.01]. KHCL của Trƣờng
đƣợc nêu rõ trong Chiến lƣợc phát triển Trƣờng ĐH Công nghệ Vạn Xuân giai đoạn
2014 – 2019 [H04.04.01.02] nhằm đạt mục tiêu Nhà trƣờng qua các giai đoạn phát triển.
Vạn Xuân là một trƣờng đại học tƣ thục, Nhà trƣờng phải xác định cho mình một
hƣớng đi đúng đắn, một KHCL phù hợp mới có thể tồn tại, phát triển lâu dài và góp phần
nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc nhƣ sứ mạng và mục tiêu đề ra. Chiến
lƣợc đúng đắn giúp Nhà trƣờng phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của
mình, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.
[H04.04.01.01]. Để chuẩn bị xây dựng KHCL cho giai đoạn tiếp theo, Nhà trƣờng ra
thông báo, hƣớng dẫn cho các đơn vị phác thảo đề xuất nội dung chi tiết của các chủ đề
chiến lƣợc theo theo biểu mẫu (BM02/KHCL) đính kèm và gửi về P.Hành chính. P.Hành
chính chịu trách nhiệm tổng hợp, hoàn thiện bản dự thảo, trình thông qua Hội đồng xây
dựng KHCL xem xét đóng góp ý kiến, cuối cùng trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành theo
quy trình [H01.01.01.02], [H01.01.01.08].
Khi phân tích môi trƣờng và các bên liên quan: Nhà trƣờng đã phân tích SWOT để
phân tích các điểm mạnh và điểm yếu bên trong Trƣờng và các cơ hội, các thách thức từ
môi trƣờng bên ngoài, nhận định các yếu tố chủ quan và khách quan, thấy đƣợc điểm
mạnh cần phát huy, những tồn tại cần cải tiến, tìm nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc
phục, những rủi ro nào cần phải tránh [H04.04.01.03]. Rủi ro và cơ hội phát sinh từ bối
cảnh của Nhà trƣờng nhƣ: Đội ngũ cán bộ (giảng dạy, phục vụ và quản lý); Học viên,
SV; Quy mô và chất lƣợng giáo dục; Các chƣơng trình/Các dịch vụ; Hoạt động NCKH;
CSVC, tài chính; Uy tín của nhà trƣờng; Truyền thống nhà trƣờng; Văn hóa tổ chức; ….
Hoặc các rủi ro và cơ hội phát sinh từ bên ngoài, từ nhu cầu và mong đợi của các bên
quan tâm nhƣ phụ huynh, SV, GV, doanh nghiệp, Bộ GDĐT và xã hội… Nhà trƣờng tích
hợp việc thực hiện xử lý rủi ro và cơ hội trong quá trình hoạt động, đánh giá hiệu lực của
các biện pháp/hành động trong các kỳ họp giao ban của Trƣờng và đƣợc đề cập trong các
quy trình nghiệp vụ [H04.04.01.04].
Nhà trƣờng xác định 6 mục tiêu chiến lƣợc cơ bản cần thực hiện: (i) Chiến lƣợc về
đào tạo; (ii) Chiến lƣợc phát triển KHCN; (iii) Chiến lƣợc phát triển đội ngũ và tổ chức
bộ máy; (iv) Chiến lƣợc về công tác ĐBCL; (v) Chiến lƣợc phát triển CSVC; (vi) Chiến
lƣợc tài chính. [H04.04.01.05].
Trong chiến lƣợc, Nhà trƣờng nêu ra các mục tiêu cơ bản, những nhiệm vụ trọng
tâm, những giải pháp chính theo nguyên tắc SMART (cụ thể, đo lƣờng đƣợc, có thể đạt
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đƣợc, thực tế và có thời hạn). Sau 5 năm thực hiện sẽ soát xét điều chỉnh chiến lƣợc này.
Hàng năm, Trƣờng sẽ cụ thể hóa chiến lƣợc này theo kế hoạch năm học và sẽ đƣợc chi
tiết hóa trong kế hoạch hằng năm của trƣờng. [H04.04.01.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 4.2: Kế hoạch chiến lƣợc đƣợc quán triệt và chuyển tải thành các kế
hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện.
Cũng nhƣ TN-SM và giá trị văn hóa cốt lõi, các KHCL của Nhà trƣờng đƣợc chia
s đến tất cả các thành viên trong trƣờng, đƣợc quán triệt để triển khai thực hiện và để
cùng đạt mục tiêu chung là xây dựng một Trƣờng ĐHCN Vạn Xuânlâu bền và vững
mạnh. KHCL của Nhà trƣờng đƣợc chuyển tải thành các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn,
cụ thể và khả thi, trong đó:
Kế hoạch dài hạn do Ban xây dựng KHCL xây dựng [H04.04.02.01] nhằm xác định
các lĩnh vực hoạt động của Nhà trƣờng, xác định các mục tiêu, chính sách giải pháp dài
hạn về tài chính, đầu tƣ, nghiên cứu phát triển …thuộc các lĩnh vực đào tạo, NCKH
chuyển giao công nghệ và PVCĐ [H04.04.02.02].
Các kế hoạch dài hạn đƣợc cụ thể hóa bởi các kế hoạch năm học [H04.04.02.03].
Các kế hoạch ngắn hạn nhằm chỉ rõ chi tiết Nhà trƣờng cần phải làm nhƣ thế nào để đạt
đƣợc những mục tiêu đã đặt ra trong KHCL và nhằm mục đích bảo đảm cho mọi ngƣời
trong Trƣờng đều hiểu về các mục tiêu của Nhà trƣờng, xác định rõ ràng trách nhiệm của
họ trong việc thực hiện mục tiêu chung đó và các hoạt động cần đƣợc tiến hành ra sao để
đạt đƣợc những kết quả dự định trƣớc. Tất cả các kế hoạch chiến lƣợc và kế hoạch đƣợc
công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trƣờng để các bên liên quan biết và thực
hiện [H04.04.02.03].
Nhà trƣờng đã xác định những biện pháp, hành động để đi đến việc đạt mục tiêu
chiến lƣợc đề ra thông qua các giải pháp: (i) Tổ chức bộ máy và quản lý [H04.04.02.04];
(ii) Xây dựng quy chế làm việc: Nội quy trƣờng; Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền
hạn của các đơn vị, của các cấp lãnh đạo; Quy chế học vụ; Quy định đánh giá rèn luyện
của SV; … [H04.04.02.05]; (iii) Các quy định tài chính: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế
lƣơng; Quy định về chế độ chính sách SV; Chế độ chính sách hỗ trợ khuyến khích CBGV-NV học tập nâng cao trình độ; … [H04.04.02.06]; (iv) Phát triển đội ngũ CB-GVNV: Tuyển dụng; Bổ nhiệm; Đánh giá công tác cá nhân hàng năm, … [H04.04.02.07];
(v) Phát triển chuyên môn và học liệu: Tập huấn, hội thảo, học tập nâng cao trình độ của
CB-GV-NV; bồi dƣỡng nghiệp vụ; Quy định viết giáo trình bài giảng; … (vi)
[H04.04.02.08]; (vii) Công tác KĐCL: Tự đánh giá CSGD; tự đánh giá và đánh giá ngoài
CTĐT; Khảo sát ý kiến các bên liên quan để cải tiến chất lƣợng; … [H04.04.02.09]; (viii)
Xây dựng CSVC, thông tin, thƣ viện [H04.04.02.10]; (ix) Quảng bá và xây dựng thƣơng
hiệu cho nhà trƣờng thông qua hoạt động của Phòng Truyền thông- Tuyển sinh; …
[H04.04.02.11]; (x) Hợp tác trong nƣớc và quốc tế; … [H04.04.02.12].
Nhà trƣờng kiểm soát việc quán triệt để thực hiện các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn
của các đơn vị thông qua: Các cuộc họp giao ban, báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ đánh
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giá của nhà trƣờng về việc thực hiện các KHCL, các báo cáo công tác tháng, năm
[H04.04.02.13], thông qua sổ tay chất lƣợng gửi các đơn vị [H04.04.02.14].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 4.3: Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đƣợc thiết
lập để đo lƣờng mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc của cơ sở giáo dục.
Trong các kế hoạch dài hạn, đối với từng lĩnh vực hoạt động, Nhà trƣờng đã thiết
lập các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính để đo lƣờng mức độ thực hiện
các mục tiêu chiến lƣợc của Trƣờng. Cụ thể: (i) Các chỉ số đầu ra: Quy mô TS hàng năm;
Số lƣợng tốt nghiệp; Số lƣợng nhân sự (CB-GV-NV); Diện tích đất đai; Diện tích xây
dựng; Ngân sách hàng năm; Số lƣợng chƣơng trình… (ii) Chỉ số hiệu quả trong: Tỷ lệ tốt
nghiệp, lên lớp, lƣu ban, bỏ học; Các chỉ số về tài chính… (iii) Chỉ số hiệu quả ngoài: Tỷ
lệ HS/SV có việc làm; Số lƣợng các kết quả nghiên cứu đƣợc ứng dụng; Các kết quả
hoạt động PVCĐ; …. [H04.04.02.02]. So sánh các chỉ số này qua các năm, Trƣờng thực
hiện các báo cáo phân tích các chỉ số cơ bản nhất [H04.04.03.01] để điều chỉnh kế hoạch
cho phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của Nhà trƣờng.
Trong các kế hoạch hoạt động, Nhà trƣờng xây dựng bộ chỉ số KPIs cụ thể chi tiết
cho từng lĩnh vực hoạt động: đào tạo – khảo thí, công tác SV, tƣ vấn – TS – truyền thông,
NCKH, CSVC, tổ chức – hành chính, thƣ viện; ĐBCL, quan hệ quốc tế, …; Trong kế
hoạch nêu rõ các kế hoạch hành động cần thực hiện; các chỉ số cần đạt đƣợc; cá nhân/bộ
phận nào chịu trách nhiệm chính/phối hợp; minh chứng kèm theo; … [H04.04.02.03],
[H04.04.03.01]
Các chỉ số này đƣợc rà soát định kỳ hằng năm nhằm kiểm tra, đánh giá tiến độ thực
hiện, điều chỉnh kịp thời những tồn tại, bổ sung những chỉ số mới (nếu có) và đảm bảo
mục tiêu của chiến lƣợc không đi chệch hƣớng thông qua Sổ theo dõi việc thực hiện
MTCL của Trƣờng và của các đơn vị; Báo cáo tổng kết công tác và kế hoạch công tác
tháng, công tác năm học của các đơn vị, của Nhà trƣờng; Báo cáo Cục khảo thì và kiểm
định chất lƣợng [H04.04.03.02] và qua các đợt đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài.
[H04.04.03.03].
Đối với từng cá nhân, tùy vị trí công tác (CBQL, GV, NV) mà có các kế hoạch hoạt
động cụ thể khác nhau. CBQL và NV thì có nhiệm vụ công tác hàng năm theo nhiệm vụ
của đơn vị đƣợc phân công [H04.04.03.04]. GV thì thực hiện nhiệm vụ giảng dạy,
NCKH, học tập nâng cao trình độ, … với những chỉ số rõ ràng (giảng dạy và NCKH bao
nhiêu tiết/năm, công tác khác, …) [H04.04.03.05]. Cuối năm, từng cá nhân thực hiện quy
trình đánh giá để đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch công tác cá nhân của từng ngƣời
[H04.04.03.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tiêu chí 4.4: Quá trình lập kế hoạch chiến lƣợc cũng nhƣ các chỉ số thực hiện
chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đƣợc cải tiến để đạt đƣợc các mục tiêu chiến lƣợc
của cơ sở giáo dục.
33

Sau khi rà soát đánh giá các chỉ số thực hiện, các chỉ tiêu phấn đấu chính của các
hoạt động (đào tạo, NCKH chuyển giao công nghệ, PVCĐ và quan hệ hợp tác quốc tế,
…), đối sánh qua các năm, đối sánh với mục tiêu đề ra, tham khảo ý kiến của các bên liên
quan, Nhà trƣờng đã có các kế hoạch cải tiến để đạt đƣợc các mục tiêu chiến lƣợc.
Các cải tiến chính của Nhà trƣờng theo hƣớng tăng số lƣợng và chất lƣợng CSVC
tƣơng ứng với quy mô trƣờng lớp và nâng cao chất lƣợng đào tạo và NCKH
[H04.04.04.01]; Công tác TS ngày càng đƣợc Nhà trƣờng chú trọng [H04.04.04.02];
Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý; Tăng cƣờng áp dụng CNTT trong công tác quản lý
nhƣ: các phần mềm áp dụng của đào tạo, khảo thí (thi trắc nghiệm trên máy), máy chấm
công; giám sát nội quy lao động; quản lý hoạt động NCKH; …[H04.04.04.03].
Chất lƣợng CTĐT, chất lƣợng GV, chất lƣợng đội ngũ nhân viên hỗ trợ cũng nhƣ
chất lƣợng dịch vụ ngày càng đƣợc cải tiến. Hàng năm, Nhà trƣờng tiến hành khảo sát ý
kiến các bên liên quan [H04.04.04.04] nhằm thăm dò hiệu quả hoạt động của các đơn vị,
CB-GV-NV để có những điểu chỉnh kịp thời, đúng đắn. Ngoài ra các hoạt động khắc
phục/phòng ngừa và cải tiến còn đƣợc thực hiện sau các đợt đánh giá nội bộ (1 lần/năm)
hoặc đánh giá ngoài để KĐCL chƣơng trình [H04.04.04.05].
Nhà trƣờng luôn ý thức đƣợc việc thay đổi và cải tiến là yếu tố then chốt nhằm nâng
cao chất lƣợng hoạt động, cải thiện tích cực các chỉ số góp phần hoàn thành mục tiêu đề
ra. [H04.04.04.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Nhằm đạt đƣợc tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu phát triển, Nhà trƣờng đã xây
dựng các KHCL của mình qua từng giai đoạn và đƣợc xác định bằng văn bản. Các kế
hoạch này đƣợc chuyển thành các kế hoạch ngắn hạn với các chỉ số KPIs rõ ràng để các
đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện.
Nhà trƣờng áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lƣợng nội bộ trong 10 năm cùng
hệ thống phần mềm quản lý xuyên suốt mọi hoạt động.
Các KHCL, các chỉ số hoạt động chính của Nhà trƣờng đƣợc rà soát qua công tác tự
đánh giá và đánh giá ngoài, đƣợc cải tiến liên tục để phù hợp với mục tiêu chiến lƣợc
phát triển của Nhà trƣờng qua từng giai đoạn.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Trƣờng chƣa có cơ chế giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc
trong giai đoạn đầu, một số chỉ tiêu chƣa đạt nhƣng thiếu phân tích nguyên nhân.
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Kế hoạch cải tiến:

TT

1

2

3

4

Mục
tiêu

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Nội dung

Rút kinh nghiệm giai đoạn 2008 – 2014,
Nhà trƣờng có cơ chế giám sát và đánh giá
Khắc
việc thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc
phục
trong các giai đoạn 2014 – 201 và các giai
tồn
đoạn tiếp theo. Phân tích nguyên nhân một
tại1
số chỉ tiêu chƣa đạt để có biện pháp cải tiến
kịp thời.
Phát
Bám sát TN-SM và các mục tiêu phát triển
huy
Nhà trƣờng để xây dựng KHCL từng giai
điểm
đoạn cho phù hợp. Chú ý đối sánh PIs của
mạnh
năm/giai đoạn trƣớc để đối sánh xây dựng
1
kế hoạch năm/giai đoạn sau cho khả thi.
Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý kiểm
Phát
soát nội bộ ; Tổ chức đánh giá nội bộ và
huy
đánh giá ngoài định kỳ để rà soát các
điểm KHCL, các chỉ số hoạt động chính của Nhà
mạnh
trƣờng và cải tiến liên tục để phù hợp với
2
mục tiêu chiến lƣợc phát triển của Nhà
trƣờng qua từng giai đoạn.
Nhà trƣờng duy trì việc rà soát Các KHCL,
Phát
các chỉ số hoạt động chính thông qua công
huy
tác tự đánh giá và đánh giá ngoài, đƣợc cải
điểm
tiến liên tục để phù hợp với mục tiêu chiến
mạnh
lƣợc phát triển của Nhà trƣờng qua từng
3
giai đoạn.
Mức đánh giá:

HĐQT và
BGH,
P. HC,
Ban
ĐBCL,
Tất cả các
đơn vị
HĐQT và
BGH,
P.HC,
Ban
ĐBCL

Thời gian
thực hiện
(bắt đầu và
hoàn
thành)

Hàng năm,
Từ năm
2019

Từ năm học
2018 – 2019

Tất cả các
đơn vị

Từ năm
2019

P. HC,
Ban
ĐBCL,
Tất cả các
đơn vị

Từ năm
2019

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 4

3,75

Tiêu chí 4.1

4

Tiêu chí 4.2

4

Tiêu chí 4.3

3

Tiêu chí 4.4

4

35

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng
đồng
Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phục vụ cộng đồng.
Nhà trƣờng có một quy trình chung để xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH,
PVCĐ gồm các bƣớc sau: (i) Viết dự thảo; (ii) Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan; (iii)
Hoàn thiện và ban hành văn bản; (iv) Rà soát, cải tiến [H05.05.01.01].
Căn cứ trên KHCL và các mục tiêu cụ thể, BGH phân công các đơn vị chức năng
xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ tƣơng thích nhằm thực hiện các
mục tiêu đề ra [H05.05.01.01]. Các chính sách này có mối quan hệ với các chính sách
kinh tế và xã hội, đặc biệt là có mối quan hệ với chính sách lao động việc làm, an sinh xã
hội. Nhà trƣờng xây dựng các chính sách liên quan về: TS; CTĐT; chất lƣợng đội ngũ
GV và nhân viên hỗ trợ; hệ thống đào tạo; kiểm tra đánh giá; tiêu chuẩn tốt nghiệp; các
chính sách đối với SV: Chính sách học bổng cho SV; Chế độ khen thƣởng đối với SV; …
[H05.05.01.02]. Nhà trƣờng đã ban hành một hệ thống các quy chế quy định, các văn bản
để thực hiện các chính sách về đào tạo kết hợp tài chính nhƣ: Quy chế đào tạo, quy chế
chi tiêu nội bộ; Quy chế lƣơng; Quy định học phí;… [H05.05.01.03]. Nhà trƣờng hƣớng
dẫn thực hiện các quy chế quy định trên thông qua các hƣớng dẫn công việc, các quy
trình nghiệp vụ, nội quy trƣờng,...[H05.05.01.04]. Các chính sách và các văn bản về đào
tạo, NCKH đƣợc các đơn vị liên quan xây dựng trình lãnh đạo phê duyệt và triển khai
[H05.05.01.05].
Về NCKH, trên cơ sở là các văn bản pháp quy của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT
[H05.05.01.06]. Nhà trƣờng xây dựng các chính sách về NCKH và ban hành các quy chế,
quy định, các hƣớng dẫn công việc, các quy trình nghiệp vụ, … nhƣ: Quy trình quản lý
đề tài NCKH của CB-GV-NV;Quy định về chuyển giao đề tài NCKH, Quy chế hoạt
động của HĐ KH&ĐT, Quy định về chế độ làm việc đối với NCV, Quy chế chi tiêu nội
bộ, Quy chế lƣơng, … [H05.05.01.07].
Ngoài các hoạt động đào tạo, NCKH, Trƣờng còn xây dựng các chính sách về công
tác PVCĐ, chính sách hỗ trợ đối với SV với nhiều hoạt động phong phú nhƣ: SV tình
nguyện, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, thăm các mái ấm nhà mở,… [H05.05.01.08].
Các hoạt động PVCĐ của Trƣờng một mặt giáo dục đạo đức tƣ tƣởng cho SV, một mặt
góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Thông qua các hoạt động
tình nguyện, SV vừa rèn luyện ý thức xã hội, vừa rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng
làm việc nhóm, tính độc lập, sáng tạo đáp ứng tốt các yêu cầu của công tác đánh giá rèn
luyện. [H05.05.01.09]. Tất cả các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ đều đƣợc tổ
chức lấy ý kiến các bên liên quan trƣớc khi trình lãnh đạo phê duyệt ban hành.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách đƣợc cụ thể hóa
bằng văn bản, phổ biến và thực hiện.
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Các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ đƣợc cụ thể hoá bằng văn bản thông
qua các quy chế quy định, các văn bản, các quy trình nghiệp vụ, các hƣớng dẫn công việc
kèm theo các biểu mẫu rõ ràng giúp các đơn vị/cá nhân áp dụng thuận tiện
[H05.05.01.07].
Tất cả các văn bản liên quan đến các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ đều
đƣợc phổ biến công khai trên Website, trên trang thông tin nội bộ, sổ tay SV, hoặc thông
báo trong các cuộc họp (biên bản các cuộc họp) để mọi ngƣời thực hiện, giám sát
[H05.05.02.01]. Ngoài việc giám sát của các đơn vị xây dựng và triển khai các chính sách
về đào tạo, NCKH và PVCĐ thông qua báo cáo hoạt động hàng năm, Nhà trƣờng còn
giao cho Hội đồng Khoa học đào tạo tƣ vấn, tham mƣu và tổ chức giám sát việc ban
hành, thực hiện các chính sách trong trƣờng [H05.05.02.02].
Giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ của Nhà
trƣờng đƣợc thực hiện thông qua tự giám sát (giám sát bên trong) và giám sát bởi một
đơn vị khác (giám sát bên ngoài). Công tác tự giám sát việc thực hiện các chính sách của
từng đơn vị về các hoạt động: Mở ngành học mới, CTĐT,kiểm tra đánh giá, tổ chức thi
kết thúc môn học, chấm bài, công bố kết quả thi, việc cấp phát và lƣu trữ văn bằng chứng
chỉ, ... cũng nhƣ các hoạt động NCKH của GV và SV, các hoạt động PVCĐ đƣợc cụ thể
hóa bằng văn bản, đƣợc phổ biến đến các bên liên quan để triển khai thực hiện và giám
sát việc thực hiện thông qua: các thông báo [H05.05.02.03]; qua Sổ tay Đảm bảo chất
lƣợng [H05.05.02.04], các báo cáo tổng kết công tác năm học [H05.05.02.05].. Ngoài ra,
hoạt động giám sát còn đƣợc thực hiện bởi Hội đồng thi đua, khen thƣởng của Trƣờng,
bởi Ban Đảm bảo chất lƣợng. [H05.05.02.06], và thông qua các báo cáo đánh giá ngoài
gửi về Trung tâm ĐBCL, cục Khảo thí [H05.05.02.07].
Những đóng góp của tập thể CB-GV-NV và SV cho các hoạt động đào tạo, NCKH
và cho hoạt động PVCĐ, đối với SV đƣợc đo lƣờng và đánh giá thông qua điểm rèn
luyện, công nhận đạt các tiêu chí của các hoạt động phong trào lớn nhƣ “SV5T”, “Tiêu
chuẩn đạo đức tốt”, “Tiêu chuẩn Tình nguyện tốt”, … Đối với CB-GV-NV đƣợc đánh giá
ghi nhận để xếp loại thi đua, xét khen thƣởng, tăng lƣơng, xếp ngạch, … [H05.05.02.08].
Nhƣ vậy, thông qua hệ thống các văn bản, các quy trình nghiệp vụ, các cuộc họp,
các kế hoạch công việc, các sổ theo dõi công việc, … mà các chính sách về đào tạo,
NCKH và PVCĐ của Nhà trƣờng đƣợc phổ biến, đƣợc thực hiện và đƣợc giám sát chặt
chẽ.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng
đồng đƣợc rà soát thƣờng xuyên.
Các chính sách về hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ đƣợc Nhà trƣờng liên tục rà
soát thông qua các đợt đánh giá nội bộ hoặc đánh giá ngoài, trên phạm vi toàn trƣờng.
Tất cả các đơn vị căn cứ vào Sổ tay chất lƣợng, thực hiện theo dõi việc thực hiện
nhiệm vụ của đơn vị mình và rà soát một năm 2 lần. Những chỉ tiêu nào chƣa đạt, đơn vị
37

phải phân tích nguyên nhân. Các chỉ số đạt đƣợc phải kèm theo thông tin minh chứng
[H05.05.03.01].
Hằng năm, Trƣờng đều tổ chức rà soát lại các quy trình, tổ chức đánh giá nội bộ,
đánh giá thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lƣợng giáo dục của Bộ
GD&ĐT. Qua đó, rà soát lại các KPIs, các chính sách, các kế hoạch về đào tạo, NCKH
và PVCĐ đã đề ra [H05.05.03.02]. Sau mỗi đợt đánh giá, Phòng Hành chính hoặc Ban
ĐBCL làm báo cáo tổng hợp gửi HĐQT, BGH và các đơn vị có liên quan. Qua đó, chính
sách của các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ,… đƣợc đánh
giá, rà soát [H05.05.03.03]. Các hoạt động đánh giá ngoài tuy đƣợc thực hiện không
thƣờng xuyên nhung cũng góp phần tích cực giúp trƣờng rà soát, điều chỉnh lại các quy
trình Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học và Phục vụ cộng đồng.[H05.05.03.04].
Ngoài các đợt đánh giá ngoài và đánh giá nội bộ, Trƣờng cũng xem trọng việc sử
dụng các kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan cho công tác rà soát cải tiến chính
sách, chất lƣợng Nhà trƣờng. Mỗi năm, Trƣờng khảo sát ý kiến các bên liên quan, sau khi
phân tích dữ liệu, lập báo cáo gửi về cho các đơn vị có liên quan. Các đơn vị sử dụng kết
quả của các loại khảo sát để rà soát lại hoạt động của đơn vị [H05.05.03.05].
Tại các cuộc họp giao ban ở đạo các đơn vị, các hoạt động rà soát chính sách về đào
tạo, NCKH và PVCĐ đƣợc đƣa vào nội dung cuộc họp, phân tích nguyên nhân, kết quả
để có thể tham mƣu, tƣ vấn cho các cấp lãnh đạo điều chỉnh cho phù hợp.
[H05.05.03.06].
Việc rà soát các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ còn đƣợc thực hiện đồng
bộ với các hoạt động rà soát tầm nhìn sứ mạng nhằm đảm bảo các chính sách là tƣơng
thích với tầm nhìn và sứ mạng Nhà trƣờng [H05.05.03.07].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng
đồng đƣợc cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu
cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
Sau mỗi đợt đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài , Ban ĐBCL làm báo cáo tổng hợp
các tồn tại của các đơn vị, phân tích nguyên nhân và đề nghị hƣớng khắc phục/ phòng
ngừa tránh rủi ro và cải tiến công tác [H05.05.04.01]. Các kết quả khắc phục, cải tiến
phải kèm minh chứng và đƣợc kiểm tra, đánh giá tính phù hợp của đơn vị phát hiện lỗi
không phù hợp [H05.05.04.02].
Các kết quả đánh giá ngoài của các tổ chức KĐCL, của Cục Khảo thí, các kết quả
khảo sát ý kiến các bên liên quan hàng năm cũng đƣợc các đơn vị sử dụng để cải tiến chất
lƣợng hoạt động của đơn vị và báo cáo về Ban ĐBCL [H05.05.04.03].
Sự đánh giá và cải tiến chính sách và chiến lƣợc về đào tạo, NCKH và PVCĐ đƣợc
phổ biến trong toàn Trƣờng để mọi ngƣời biết để triển khai thực hiện, giám sát và đóng
góp ý kiến [H05.05.04.04].
Kết quả cải tiến một số chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ trong thời gian qua:
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Ban hành một số chính sách cho GV về giảng dạy, NCKH, học tập nâng cao trình độ
[H05.05.04.05]. Cải tiến chính sách cho SV về học bổng, về thi đua khen thƣởng, ...
[H05.05.04.06]. Thành lập them các khoa, mở ngành mới theo nhƣ cầu đào tạo của khu
vực: khoa công nghệ thông tin [H05.05.04.07]. Về tài chính, nhiều chính sách đƣợc cải
tiến theo từng giai đoạn: Trong các giai đoạn đầu, Nhà trƣờng chi cho đầu tƣ xây dựng cơ
bản chiếm một tỷ trọng lớn để đáp ứng với nhu cầu nâng cao CSVC trƣờng lớp, mua sắm
trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm... Khi các hoạt động này ổn định, xu hƣớng tài
chính của Nhà trƣờng là dịch chuyển đầu tƣ cho hoạt động KHCN, và ƣu tiên đầu tƣ cho
dịch vụ, cho hoạt động PVCĐ một cách có hệ thống. Xác lập quỹ hoạt động NCKH, quỹ
học bổng SV, quỹ đào tạo, bồi dƣỡng, thu hút nhân tài, quỹ cho các hoạt động khởi
nghiệp, sáng tạo, việc làm, kết nối cựu SV và doanh nghiệp, đầu tƣ CSVC theo hƣớng
chuyên nghiệp, hiện đại [H05.05.04.08].
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Trên cơ sở các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT, của Nhà nƣớc, Nhà trƣờng xây
dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ tƣơng thích nhằm thực hiện các mục
tiêu giáo dục đề ra.
Các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ đƣợc cụ thể hóa bằng văn bản (các quy
chế quy định, các quy trình nghiệp vụ, các hƣớng dẫn công việc,...) và phổ biến cho các
bên liên quan thực hiện.
Việc rà soát, cải tiến các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ đƣợc thực hiện
chặt chẽ thông qua các đợt đánh giá nội bộ, đánh giá ngoài và khảo sát ý kiến các bên
liên quan.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Nhà trƣờng chƣa có kế hoạch tập huấn về việc xây dựng các chính sách về đào tạo,
NCKH và PVCĐ mà chỉ hƣớng dẫn các đơn vị xây dựng chính sách bằng văn bản. Việc
rà soát các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ đƣợc thực hiện chƣa thật thƣờng
xuyên, một số CBNVGV còn chƣa tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến NCKH
và PVCĐ
Kế hoạch cải tiến
TT

Mục
tiêu

1

Khắc
phục
tồn tại
1

Nội dung

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời gian
thực hiện

Nhà trƣờng giao cho P.HC chịu trách
nhiệm phối hợp các đơn vị tập huấn
cách xây dựng các chính sách về đào
tạo, NCKH và PVCĐ vào đầu mỗi năm
học.

HĐQT và
BGH,
P.HC, các đơn
vị

Từ năm
học
20182019

39

TT

2

3

4

5

Mục
tiêu

Nội dung

Lãnh đạo trƣờng chủ động xây dựng các
kế hoạch kiêm tra thƣờng xuyên, định
Khắc
kỳ nhằm đảm bảo tính ổn định và chất
phục
lƣợng của các hoạt động ĐT, NCKH và
tồn tại
PVCĐ. Khuyến khích sự tham gia của
2
tập thể và cá nhân thông qua xây dựng
các cơ chế chính sách hỗ trợ và bắt
buộc.
Nhà trƣờng luôn căn cứ trên cơ sở các
Phát
văn bản pháp quy của Nhà nƣớc, của Bộ
huy
GD&ĐT hiện hành để xây dựng các
điểm
chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ
mạnh 1 tƣơng thích nhằm thực hiện các mục tiêu
giáo dục đề ra.
Tất cả các chính sách về đào tạo, NCKH
Phát
và PVCĐ đƣợc cụ thể hóa bằng văn bản
huy
(các quy chế quy định, các quy trình
điểm
nghiệp vụ, các hƣớng dẫn công việc, ....)
mạnh 2
và phổ biến cho các bên liên quan thực
hiện.
Tất cả các chính sách về đào tạo, NCKH
Phát
và PVCĐ đƣợc rà soát và cải tiến liên
huy
tục. Những phát hiện chƣa phù hợp sau
điểm
mỗi đợt đánh giá nội bộ và đánh giá
mạnh 3
ngoài phải đƣợc khắc phục triệt để.
Mức đánh giá:
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 5.1
Tiêu chí 5.2
Tiêu chí 5.3
Tiêu chí 5.4

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện
HĐQT và
BGH,
P.HC, P.TCNS
Ban ĐBCL,
TT NCKH,
P. Tài chính,
Ban CTSV

Thời gian
thực hiện

Từ năm
học
20182019

TT NCKH,
P.ĐT
Ban CTSV,
P.HC

Từ năm
2019

TT NCKH,
P.ĐT
Ban CTSV,
P.HC

Từ năm
2019

BGH, P. ĐT
TT NCKH,
Ban CTSV,
P.HC, Ban
ĐBCL

Hàng năm
Từ năm
2019

Tự đánh giá
3,75
4
4
4
3

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực
Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực đƣợc quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Quy hoạch nguồn nhân lực là cơ sở cho các hoạt động nâng cao chất lƣợng nguồn
nhân lực. Nhà trƣờng đã xác định việc quy hoạch đội ngũ CBQL, phát triển nguồn nhân
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lực có năng lực và tâm huyết là mục tiêu tiên quyết nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động
đào tạo, NCKH và PVCĐ,đƣợc nêu Kế hoạch chiến lƣợc của trƣờng.[H06.06.01.01]
Căn cứ vào mục tiêu chiến lƣợc trên, Nhà trƣờng đã xây dựng kế hoạch thực hiện
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch phát triển
nhân sự giai đoạn tiếp theo, đồng thời lên kế hoạch tuyển dụng hàng năm trong đó nêu rõ
các chỉ tiêu, số lƣợng nguồn nhân lực cần phát triển, các đối tƣợng, tiêu chuẩn quy hoạch
đối với các chức danh CBQL [H06.06.01.02], [H06.06.01.03]. Bên cạnh đó, Nhà trƣờng
đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ kế thừa cho các vị trí quan trọng
khi có biến động nhân sự [H06.06.01.04].
BGH giao cho Phòng Hành chính Nhân sự thực hiện chức năng tham mƣu, giúp
việc cho BGH trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự; công tác đào tạo bồi
dƣỡng; công tác lao động - tiền lƣơng... cụ thể hóa các nhiệm vụ trong quy định về chức
năng, nhiệm vụ các đơn vị [H06.06.01.05].
Để đảm bảo đƣợc đội ngũ và chất lƣợng nguồn nhân lực, nhà trƣờng đã xây dựng
các chính sách về nhân sự để thực hiện tốt công tác quy hoạch, trong đó thể hiện rõ các
chính sách về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, chế độ phúc lợi, môi trƣờng làm việc và
chính sách thu hút, giữ chân nhân tài [H06.06.01.06].
Nguồn nhân lực hiện nay đƣợc Nhà trƣờng quy hoạch đủ để đáp ứng nhu cầu của
hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, đảm bảo tỷ lệ SV/GV theo quy định
[H06.06.01.07].
Bên cạnh đội ngũ GV cơ hữu, Trƣờng còn xây dựng đội ngũ GV thỉnh giảng là các
Thầy, Cô có học hàm học vị cao, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm thực tế từ
các CSGD đại học khác từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… đặc biệt là những ngƣời
thầy thực tiễn đến từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
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)
đƣợc xác định và đƣợc phổ biến.
Tuyển dụng nhân sự là quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để thỏa mãn nhu cầu
sử dụng của Nhà trƣờng và bổ sung lực lƣợng lao động cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu
của Nhà trƣờng. Việc tuyển dụng cần đảm bảo nguyên tắc nhƣ: căn cứ vào nhu cầu công
việc để tuyển dụng; công tác tuyển dụng phải đảm bảo khách quan, công bằng; phải thực
hiện trên cơ sở xác định số lƣợng cần tuyển trong đó cần phân tích các vị trí, công việc để
đƣa ra các điều kiện, tiêu chuẩn khi tuyển dụng. Để đảm bảo các nguyên tắc trên Nhà
trƣờng đã xây dựng bộ tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn đội ngũ nguồn nhân lực, trong đó
bao gồm các tiêu chí về đạo đức và chuyên môn [H06.06.02.01]. Bộ tiêu chí tuyển dụng
đƣợc áp dụng giúp Nhà trƣờng thuận lợi trong công tác đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân
sự, vị trí công tác phù hợp với trình độ đào tạo và khả năng của từng ngƣời theo hƣớng
chuyên môn hóa sẽ tạo môi trƣờng thuận lợi để nhân sự có điều kiện phát huy sở trƣờng,
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năng lực theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã đƣợc đào tạo, góp phần thúc đẩy sự phát
triển của Nhà trƣờng [H06.06.02.02].
Quy định về chính sách tuyển dụng các chức danh công việc đƣợc xây dựng và thực
hiện nghiêm túc [H06.06.02.01]. Số lƣợng nhân sự tuyển dụng đƣợc xây dựng căn cứ
trên đề xuất của các đơn vị .Tất cả nội dung về tuyển dụng đƣợc thông báo công khai về
tiêu chuẩn, số lƣợng, hình thức thi tuyển trên Website Trƣờng, và trên các phƣơng tiện
thông tin đại chúng [H06.06.02.03]. Thành lập Hội đồng lãnh đạo phụ trách công tác
tuyển dụng, chỉ đạo phòng hành chính nhân sự và các đơn vị cập nhật nhân sự phù hợp
thực tế hoạt động theo từng năm học [H06.06.02.04].
Công tác tuyển dụng và lựa chọn đƣợc thực hiện theo quy trình rõ ràng, bao gồm
tiến trình thực hiện, trách nhiệm các bên liên quan và các biểu mẫu áp dụng đƣợc mã hóa
nhằm tạo tính chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện . Việc bổ
nhiệm CBQL đƣợc thực hiện theo quy định bổ nhiệm, đƣợc thông qua bởi HĐQT, BGH
và hội đồng tuyển dụng để đảm bảo việc bổ nhiệm các CBQL có năng lực chuyên môn
và phẩm chất đạo đức phù hợp, đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy trình bổ nhiệm
[H06.06.02.05]. Hàng năm, Cán bộ, nhân viên toàn trƣờng đều thực hiện quy trình tự
đánh giá và đánh giá năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức và khả năng hoàn thành nhiệm
vụ đƣợc giao đối với đội ngũ CBQL vẫn đƣợc thực hiện một cách minh bạch, rõ ràng và
công bằng theo các tiêu chuẩn nhất định [H06.06.02.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng đƣợc tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả kỹ
năng lãnh đạo) của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau.
Tiêu chuẩn năng lực của các nhóm cán bộ, GV, nhân viên khác nhau đƣợc xác định
và xây dựng là yếu tố quan trọng để Nhà trƣờng lựa chọn và xây dựng đội ngũ nguồn
nhân lực chất lƣợng cao, giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm công tác và phẩm chất
đạo đức tốt. CBQL là lực lƣợng đầu tàu trong việc định hƣớng và thực hiện các hoạt
động chung của Nhà trƣờng. CBQL có tƣ cách đạo đức tốt thì mới tạo đƣợc sự đồng
thuận trong sự cộng tác của NV. Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn vững vàng mới nắm
bắt và chỉ đạo đƣợc thông suốt.
Căn cứ các quy định của Nhà nƣớc về xác định tiêu chuẩn năng lực đối với các
nhóm CB-GV-NV khác nhau [H06.06.03.01]. Đồng thời căn cứ KHCL về nhân sự và
Điều lệ của Trƣờng, Nhà Trƣờng đã xây dựng quy định tiêu chuẩn năng lực các chức
danh gồm 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 [H06.06.03.02]. Các tiêu
chuẩn chung đối với các vị trí quản lý đƣợc quy định nhƣ sau: (i) Am hiểu về chủ trƣơng,
đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc; (ii) Giữ vai trò trung tâm đoàn
kết; có khả năng tập hợp, động viên tập thể và cá nhân trong đơn vị đoàn kết, xây dựng
tập thể vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đƣợc giao; (iii) Có năng lực tham
mƣu, tổ chức, lãnh đạo, quản lý thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà
nƣớc về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành đƣợc phân công đảm nhiệm; (iv) Có khả
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năng xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp kinh tế, kỹ thuật và chuyên môn phục vụ
cho hoạt động của Nhà trƣờng, đơn vị; (v) Có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, có
chính kiến rõ ràng, phƣơng pháp công tác tốt [H06.06.03.03].
Trong khâu tuyển chọn GV khi xem xét hồ sơ ứng viên, Nhà trƣờng chú trọng, ƣu
tiên cho những GV có chức danh, học vị và có khả năng tốt về ngoại ngữ, có thể ứng
dụng tin học trong giảng dạy [H06.06.03.03]. Toàn bộ các GV trong trƣờng đều có thể áp
dụng CNTT vào giảng dạy, cụ thể là tất cả các GV đều có thể sử dụng phần mềm
Powerpoint trong trình chiếu bài giảng và đƣa bài giảng lên mạng của trƣờng. Tiêu chuẩn
GV đƣợc cụ thể hóa nhƣ sau: (i) Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, đúng chuyên ngành; (ii) Có
chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm, có kinh nghiệm giảng dạy theo phƣơng pháp
mới; (iii) Có khả năng giảng dạy bằng Tiếng Anh và soạn giáo trình; (iv) Có lý lịch rõ
ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức, tƣ cách tốt; (v) Nắm vững các quy định của pháp luật,
chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn
nghiệp vụ đƣợc giao; (vi) Hiểu rõ các mục tiêu và đối tƣợng quản lý, hệ thống các
nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi đƣợc giao; hiểu đƣợc những
vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý, tổ chức khoa học quản lý; (vii) Nắm
rõ quy trình xây dựng các phƣơng án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am
hiểu về ngành, lĩnh vực đƣợc giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn
đề đƣợc giao nghiên cứu, tham mƣu; (viii) Có phƣơng pháp nghiên cứu, tổng kết và đề
xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm;
có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lƣợng và hiệu quả [H06.06.03.04].
Cuối mỗi năm học, đội ngũ GV của trƣờng cùng tham gia quy trình tự đánh giá làm cơ sở
cho ban lãnh đạo nhà trƣờng có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc của CBGV
[H06.06.03.05]. Đồng thời, trƣờng cũng tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên
đối với đội ngũ GV của trƣờng [H06.06.03.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên,
nhân viên đƣợc xác định và có các hoạt động đƣợc triển khai để đáp ứng các nhu
cầu đó.
Một trong những nội dung quan trọng trong KHCL về phát triển nhân sự của
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân là công tác đào tạo, nâng cao trình độ CBNV. Chính vì vậy,
xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là bƣớc đầu tiên quan trọng trong
xây dựng chiến lƣợc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Trƣờng [H06.06.04.01].
Hằng năm, căn cứ trên KH giảng dạy của các khoa, P. Tổ chức phối hợp với P. Đào
tạo và Các khoa chuyên môn lên kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo tại trƣờng hoặc gửi cán
bộ đi học tập tại các cơ sở giáo dục khác [H06.06.04.02]. Đối với các lớp tập huấn đào
tạo tổ chức tại trƣờng, Trƣờng căn cứ vào năng lực của cán bộ đào tạo và nhu cầu đào tạo
của CBNV để tổ chức các lớp học tập rèn luyện thực tế, gắn liền với các yêu cầu chuyên
môn, công việc hằng ngày của các đơn vị[H06.06.04.03]. Đối với các lớp đào tạo xa,
Trƣờng chủ động tìm kiếm các lớp đào tạo phù hợp với nhu cầu của CBNV, phù hợp với
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lịch công tác của các đơn vị và đáp ứng đƣợc yêu cầu của nhà trƣờng. Phòng Nhân sự
tổng hợp các nhƣ cầu đào tạo của CBNV để lên lịch phù hợp, tham mƣu cho BGH có
quyết định cử cán bộ đi học tập [H06.06.04.04].
Bên cạnh đó, trƣờng còn xây dựng các quy chế khuyến khích CBNV chủ động tìm
kiếm các lớp đào tạo phù hợp với nhu cầu của cá nhân, xin ý kiến lãnh đạo để cố thể sắp
xếp thời gian công tác, tham dự các lớp đào tạo này. Việc chủ động để CBNV tự tham
gia các lớp đào tạo sẽ tạo sự thuận tiện cho công việc của mỗi cá nhân và đáp ứng đƣợc
nhu cầu thực tế, sát với năng lực của từng CBNV.[H06.06.04.05].
Căn cứ KH đào tạo bồi dƣỡng hàng năm đƣợc phê duyệt, phòng Tài chính lên kế
hoạch kinh phí cho công tác đào tạo, học tập của cán bộ nhân viên. Việc đầu tƣ kinh phí
học tập phải đảm bảo các yêu cầu về thời gian học tập, kinh phí học tập nhằm đem lại
hiệu quả tối đa của công tác học tập, đồng thời thực hiện đúng các quy định đƣợc nêu
trong quy chế chi tiêu nội bộ [H06.06.04.06].
Công tác đào tạo bồi dƣỡng đƣợc triển khai nhận đƣợc sự đồng thuận và tích cực
tham gia của toàn thể CB-GV-NV. Nhà trƣờng có những điều chỉnh và kế hoạch triển
khai cho các năm học tiếp theo, giúp công tác phát triển đội ngũ nguồn nhân lực ngày
càng đa dạng và đạt đƣợc hiệu quả cao, góp phần giúp nhà trƣờng đạt đƣợc kết quả Mục
tiêu chiến lực đã đề ra thể hiện trong các báo cáo năm học. [H06.06.04.07].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 6.5: Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen
thƣởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dƣỡng) đƣợc triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ là một quá trình gồm các bƣớc từ xác
định nội dung, mục tiêu công việc đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện
công việc giữa CBQL và NV nhằm đảm bảo các nhiệm vụ và mục tiêu công việc đƣợc
thực hiện thành công, đóng góp vào mục tiêu chung của Trƣờng. Hệ thống quản lý việc
thực hiện công việc của Trƣờng đƣợc thực hiện một cách khoa học từ cơ cấu quản lý,
triển khai thực hiện, đào tạo bồi dƣỡng đến ghi nhận kết quả và khen thƣởng kỷ luật.
Phòng tổ chức là đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả công việc của CB-GV-NV
hàng năm [H06.06.05.01].
Cơ cấu quản lý của Trƣờng đƣợc hình thành và hoạt động đảm bảo phù hợp các quy
định hiện hành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, có trách nhiệm, quyền hạn
rõ ràng, có tính tập trung thống nhất và hoạt động có hiệu quả. Cơ cấu quản lý tinh gọn,
hiệu quả thể hiện rõ trong sơ đồ tổ chức, Điều lệ hoạt động của Trƣờng và quy định về
chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trƣờng [H06.06.05.01], [H06.06.05.02],
[H06.06.05.03].
Thực hiện hƣớng dẫn, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện công việc thông qua hệ
thống phần mềm nhƣ phần mềm nhân sự, phần mềm chấm công, hệ thống văn bản nội bộ
và giám sát các hoạt động thông qua hệ thống quy trình về thanh tra giám sát hoạt động
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[H06.06.05.04]. Hệ thống quy định, quy chế đƣợc xây dựng và ban hành rộng rãi, đầy đủ
và đƣợc cập nhật theo từng năm học, các quy định chính đối với quản lý thực hiện nhiệm
vụ bao gồm: nội quy lao động, quy định về chế độ làm việc đối với GV [H06.06.05.05].
Bên cạnh đó là hệ thống phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ GV và cán bộ hỗ
trợ, các quy định đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, quy định hƣớng dẫn đối với GV tập sự, quy
định chức danh của lãnh đạo Khoa, trƣởng ngành để theo dõi và thực hiện việc phát triển
chuyên môn của Khoa [H06.06.05.06]. Chế độ báo cáo đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, tổ
chức họp giao ban hàng tuần và giao ban hàng tháng để nắm bắt tình hình thực hiện
nhiệm vụ, rút kinh nghiệm, trao đổi công tác và triển khai các công tác mới đảm bảo các
công tác trong nhà trƣờng đƣợc thực hiện và hoàn thành tốt nhất [H06.06.05.07].
Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thành tích lao
động của CB-GV-NV thông qua ban hành các chính sách về đánh giá và khen thƣởng
đƣợc cụ thể hóa trong quy chế đánh giá CBNV, quy chế lƣơng [H06.06.05.08]. Các chính
sách này giúp Nhà trƣờng đánh giá đƣợc các hoạt động của đội ngũ nhân sự trong năm
học để có hình thức khen thƣởng, động viên xứng đáng, tạo động lực cho đội ngũ nhân sự
phát huy năng lực và gắn bó hơn nữa với Nhà trƣờng. [H06.06.05.09].
Nhằm động viên, khuyến khích ngƣời lao động nỗ lực hơn nữa trong công tác và
gia tăng tính gắn kết, ngoài lƣơng, ngƣời lao động còn nhận thêm lƣơng bổ sung, chế độ
thƣởng các ngày lễ và chế độ thai sản [H06.06.05.10].
Thông qua hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ, cho thấy các mặt hoạt động
trong trƣờng ngày càng phát triển hiệu quả, CSVC ngày càng mở rộng, số lƣợng SV ngày
càng tăng, các hoạt động PVCĐ, hƣởng ứng các cuộc vận động diễn ra thƣờng xuyên và
thu hút đông đảo cán bộ, GV tham gia, kết quả của hệ thống quản lý hiệu quả cho thấy vị
thế của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc xã hội thừa nhận và đánh giá cao.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân
lực đƣợc rà soát thƣờng xuyên.
Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực của Nhà trƣờng
luôn đƣợc định kỳ rà soát nhằm đạt đƣợc kế hoạch chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực
Nhà trƣờng[06.06.06.01]. Việc rà soát đƣợc thực hiện với các hình thức khác nhau nhƣ:
Khảo sát ý kiến các bên liên quan, qua các cuộc họp giao ban, qua các báo cáo công tác
tháng, năm,… Việc rà soát các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân
lực do P. Tổ chức, P. Nhân sự và Ban ĐBCL chịu trách nhiệm [H06.06.06.02].
Chính sách tuyển dụng đƣợc rà soát hàng năm cùng với các quy trình nghiệp vụ
khác. Sau khi rà soát, Ban ĐBCL báo cáo những thay đổi nếu có và công bố trên Website
[H06.06.06.03].
Hàng năm, P.Tổ chức tổ chức lấy ý kiến đóng góp các bên liên quan cho các chế độ,
chính sách, quy chế - quy định, về quy hoạch nguồn nhân lực, … để xây dựng mới, điều
chỉnh, bổ sung hệ thống chế độ, chính sách, quy chế quy định và nguồn lực cho năm học
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mới [H06.06.06.04][H06.06.06.05]. Ngoài ra, TT.ĐBCL còn tổ chức khảo sát ý kiến SV
về chất lƣợng đội ngũ nhân viên hỗ trợ, kết quả khảo sát sau khi xử lý đƣợc gửi đến các
đơn vị liên quan và đƣợc sử dụng để cải tiến chất lƣợng đội ngũ [H06.06.06.06].
Ngoài ra, công tác nhân sự cũng đƣợc P.Tổ chức và P. Nhân sự rà soát hàng tháng
và sau mỗi năm học, lập báo cáo tổng kết, đối sánh với các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo,
bồi dƣỡng đề ra trong kế hoạch năm học đầu năm để có kế hoạch điều chỉnh, cải tiến kịp
thời nhằm đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc đề ra. Trƣớc hoạt động rà soát của đơn vị, mỗi
các nhân CB-GV-NV tự đánh giá, rà soát hoạt động của mình trong năm học, căn cứ trên
các chỉ số Nhà trƣờng đề ra và trên quy định về chức năng nhiệm vụ của mỗi cá nhân để
tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học[H06.06.02.07].
Hoạt động rà soát còn đƣợc thực hiện trong các lần đánh giá nội bộ và đánh giá
ngoài. Các chế độ, chính sách, quy trình và việc quy hoạch nguồn nhân lực còn đƣợc rà
soát bởi hoạt động tự đánh giá phục vụ cho các đợt đánh giá ngoài từ các đơn vị bên
ngoài[H06.06.06.08].
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực
đƣợc cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Sau khi khảo sát ý kiến các bên liên quan, đối sánh các chỉ số giữa kế hoạch với kết
quả đạt đƣợc, qua sự phát hiện và góp ý của các chuyên gia đánh giá và thông qua các
cuộc họp rà soát về chế độ, chính sách nhân sự, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực,
Nhà trƣờng đã phân tích tình hình nhân sự cụ thể để đánh giá những thuận lợi và khó
khăn hiện tại và có những điều chỉnh, cập nhật và cải tiến cho phù hợp với thực tế hoạt
động và yêu cầu của xã hội [H06.06.07.01], [H06.06.07.02].
Các phần mềm quản lý đƣợc cải tiến nâng cấp hàng năm. Các phần mềm hỗ trợ
công tác quản lý nhân sự cũng đƣợc xây dựng, rà soát cho phù hợp với quy mô quản lý
nguồn nhân lực này càng tăng sao cho có hiệu quả. Việc kết nối dữ liệu giữa các các đơn
vị phong ban luôn đƣợc đảm bảo giúp việc tính thù lao nhanh chóng chính xác, không sai
sót và kịp thời [H06.06.07.03].
Để có đƣợc đội ngũ CB-GV-NV ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả và nhịp
nhàng nhƣ ngày nay chính là nhờ Nhà trƣờng liên tục cập nhật, cải tiến các chế độ chính
sách về nguồn nhân lực nhƣ chế độ lƣơng, thƣởng, phúc lợi, các chính sách về NCKH,
chính sách về đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, …,chú trọng công tác đào tạo,
bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng năng lực đội ngũ đãtạo sự an tâm công tác và cống hiến
hết mình của đội ngũ CB-GV-NV Trƣờng [H06.06.07.04].
Các chính sách tuyển dụng, quy trình đánh giá CBNV, các tiêu chí thi đua, khen
thƣởng, kỷ luật đƣợc cải tiến, cập nhật hợp lý và kịp thời, hệ thống đánh giá chất lƣợng
giảng dạy đƣợc cải tiến, bổ sung và áp dụng có hiệu quả [H06.06.06.05]. Hiện nay Nhà
trƣờng đã triển khai việc lấy ý kiến CB-GV-NV thuộc Trƣờng vào cuối mỗi năm học về
các chế độ, chính sách, quy trình liên quan đến nguồn nhân lực là bƣớc tiến mới trong
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công tác quản lý. Cơ cấu và hệ thống quản lý nguồn nhân lực ngày càng cải tiến theo
hƣớng tinh gọn giúp tiết kiệm chi phí quản lý và đạt đƣợc hiệu quả quản lý cao, số lƣợng
và chất lƣợng CB-GV-NV Nhà trƣờng ngày càng tăng [H06.06.07.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Nhà trƣờng 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 (tiêu chí tuyển dụng, tiêu chí chức
danh, tiêu chí bổ nhiệm) rõ ràng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Xây dựng hệ thống quản lý việcthực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thƣởng,
ghi nhận và kếhoạch bồi dƣỡng) đƣợc triển khai, đánh giá kết quả công việc của CB-GVNV với các tiêu chí, chỉ số rõ ràng, công khai, minh bạch.
Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực luôn đƣợc rà soát và
cải tiến, vì vậy càng ngày số lƣợng và chất lƣợng đội ngũ CB-GV-NV Nhà trƣờng càng
đƣợc duy trì ổn định và ngày càng có nhiều CB-GV-NV có năng lực chọn Trƣờng ĐHCN
Vạn Xuân làm điểm đến.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Ngoài kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, Nhà trƣờng chƣa xây dựng đề án vị trí
việc làm.
Công tác đào tạo bồi dƣỡng chƣa đồng đều giữa các đối tƣợng (GV, NV,CBQL).
Kế hoạch cải tiến

T
T

Mục
tiêu

Nội dung

Đơn
vị/cá
nhân
thực
hiện

1

Khắc
phục
tồn tại
1

Phòng Tổ chức triển khai xây dựng đề án vị
trí việc làm bên cạnh các kế hoạch chiến
lƣợc về nguồn nhân lực nhằm đảm bảo việc
quy hoạch nhân sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu
của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ.

P.Tổ
chức

2

Khắc
phục
tồn tại
2

Hàng năm, tổ chức khảo sát nhu cầu đào
tạo, bồi dƣỡng trong CB-GV-NV, lập kế
hoạch đào tạo bồi dƣỡng đồng đều giữa các
đối tƣợng, đảm bảo ít nhất 75% CB-GV-NV
đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng và phát triển chuyên

P.Tổ
chức

Thời gian
thực hiện

Từ năm học
2018 – 2019

Vào cuối
mỗi năm học,
bắt đầu năm
học 2018 –
2019
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T
T

Mục
tiêu

Đơn
vị/cá
nhân
thực
hiện

Nội dung

Thời gian
thực hiện

môn ít nhất 2 lần trong 5 năm.
Hỗ trợ, hƣớng dẫn CB-GV-NV tham gia
các CTĐT theo đề án của Nhà nƣớc và động
viên CB-GV-NV tự đào tạo nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ.

3

4

5

Phát
huy
điểm
mạnh 1

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 rõ ràng.
Ứng với mỗi chức danh đều có bộ tiêu chuẩn
năng lực các vị trí và bản mô tả công việc
tƣơng ứng.

Phát
huy
điểm
mạnh 2

Xây dựng hệ thống quản lý việc thực hiện
nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thƣởng, ghi
nhận và kế hoạch bồi dƣỡng) đƣợc triển
khai, quản trị kết quả công việc của CB-GVNV với các tiêu chí, chỉ số rõ ràng, công
khai, minh bạch.

Phát
huy
điểm
mạnh 3

Luôn rà soát và cải tiến các chế độ, chính
sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực
nhằm duy trì ổn định số lƣợng và chất lƣợng
đội ngũ CB-GV-NV của trƣờng, thu hút
ngày càng nhiều CB-GV-NV có học vị học
hàm cao đến Trƣờng làm việc và giảng dạy.

P.Tổ
chức,
P. Nhân
sự

P.Tổ
chức,
P. Nhân
sự

Từ năm
2019

Từ năm học
2018 – 2019

HĐQT
và BGH,
P.Tổ
chức và
P. Nhân
sự

Hàng năm
Từ năm 2019

Mức đánh giá:
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 6
Tiêu chí 6.1
Tiêu chí 6.2
Tiêu chí 6.3
Tiêu chí 6.4
Tiêu chí 6.5
Tiêu chí 6.6
Tiêu chí 6.7

Tự đánh giá
3,85
4
4
4
4
4
3
4
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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 cƣờng các
nguồn lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng,
các mục tiêu chiến lƣợc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
đƣợc thiết lập và vận hành.
Vạn Xuân là trƣờng đại học tƣ thục, tự chủ về tài chính, chủ động xây dựng và
quyết định mức thu học phí, lệ phí TS cũng nhƣ thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm
toán,thuế và công khai tài chính theo quy định của pháp luật (Luật GDĐH) (Điều lệ
trƣờng ĐH). Kinh phí hoạt động thƣờng xuyên chủ yếu từ nguồn thu học phí. Chính vì
vậy, phƣơng thức quản lý và sử dụng đạt hiệu quả các nguồn thu là một trong những vấn
đề sống còn của Nhà trƣờng.
Quản lý về tài chính trong Trƣờng đƣợc thực hiện bởi: HĐQT mà Chủ tịch HĐQT
là chủ tài khoản của Trƣờng, lên các kế hoạch tài chính trung và dài hạn; Ban kiểm soát
thực hiện nhiệm vụ theo dõi các kế hoạch này; BGH phân công một Phó Hiệu trƣởng và
P. Tài chính phụ trách công tác tài chính kế toán, ghi chép và theo dõi các hoạt động tài
chính của Trƣờng. [H07.07.01.01],[H07.07.01.02].
Trƣờng 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 trƣờng đƣợc nêu rõ trong Chiến
lƣợc phát triển Trƣờng. [H07.07.01.03].
Lập kế hoạch tài chính (kế hoạch kinh phí hoạt động) là việc làm định kỳ hàng năm
[H07.07.01.04]. Các căn cứ chủ yếu để lập kế hoạch tài chính là: chỉ tiêu TS (do Bộ GD
& ĐT phân bổ hàng năm), mức học phí, chiến lƣợc phát triển của trƣờng, số lƣợng lao
động, tình hình thực hiện kế hoạch từng mặt công tác (đào tạo, NCKH, các hoạt động
khác) của năm trƣớc và yêu cầu của mặt hoạt động đó năm nay. Trên cơ sở tổng nguồn
thu dự kiến và các quy chế quy định, P.TC tổng hợp, tính toán, cân đối chặt chẽ lập dự
toán kinh phí năm học, trình Lãnh đạo phê duyệt và phân bổ cho từng đơn vị. Trƣớc khi
lập kế hoạch tài chính hàng năm, mức học phí bao giờ cũng phải lập trƣớc cho từng
ngành, căn cứ chi phí cho các ngành cụ thể. [H07.07.01.05].
Nguồn tài chính chủ yếu của trƣờng từ: (i) hoạt động đào tạo; (ii) Vốn góp của các
cổ đông và nguồn tài chính bổ sung hàng năm từ kết quả hoạt động của Trƣờng; (iii) Các
nguồn tài chính khác: Thu KTX, Lãi từ tiền gửi vào các tổ chức tín dụng; Vốn vay các tổ
chức tín dụng và cá nhân; Các khoản thu hợp pháp khác [H07.07.01.06]. Các nguồn thu
hợp pháp ngày càng tăng, đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Trƣờng và phục vụ tái đầu
tƣ phát triển.
Kế hoạch tăng cƣờng nguồn lực tài chính, đa dạng hoá các nguồn thu cũng đƣợc đề
cập đến trong Kế hoạch chiến lƣợc về chiến lƣợc gia tăng các nguồn lực tài chính; Kế
hoạch tài chính hàng năm [H07.07.01.07];
Nhằm đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, Nhà
trƣờng ban hành một số quy chế, quy định để sử dụng kinh phí hàng năm: Quy chế chi
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tiêu nội bộ; Quy chế trả lƣơng cho CB-GV-NV, chính sách đối với sinh
viên.[H07.07.01.08]
Nhờ những yếu tố kể trên, kế hoạch tài chính đƣợc lập sát với thực tế và đáp ứng
đƣợc những yêu cầu của các mặt hoạt động chính của nhà trƣờng, ít khi phải điều chỉnh
lớn. Nhà trƣờng đã phân bổ một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu nhằm
đảm bảo chi phí cho các hoạt động thƣờng xuyên, trong đó tăng cƣờng chi cho các hoạt
động đào tạo, NCKH cụ thể là: mua sắm trang thiết bị dạy học; nâng cấp CSVC, xây
dựng cơ bản , đặc biệt là tăng kinh phí cho hoạt động Đào tạo [H07.07.01. 9]. Tất cả các
khoản chi đều phải nằm trong kế hoạch, đƣợc xem xét trƣớc khi trình cấp có thẩm quyền
xét duyệt nhằm đảm bảo tính tiết kiệm, tính hợp pháp của chứng từ thanh toán và giám
sát đƣợc quá trình thực hiện kế hoạch chi tiêu nội bộ của Trƣờng [H07.07.01.10].
Hoạt động thu chi đƣợc phản ảnh đầy đủ trong báo cáo tài chính hàng năm của nhà
trƣờng và cũng đã cho thấy rõ nguồn tài chính của trƣờng đƣợc sử dụng đúng mục đích.
Mọi khoản thu và mức thu đều đƣợc HĐQT hoặc Hiệu trƣởng phê duyệt và đều đƣợc
thông báo công khai trên Website của Trƣờng [H07.07.01.11].
Nhờ đầu tƣ hợp lý và có trọng tâm; nhờ quy trình quản lý chặt chẽ, sau 10 năm
thành lập trƣờng đã hoàn thành việc xây dựng đƣợc một hệ thống CSVC khang trang,
điều kiện học tập, giảng dạy đƣợc nâng cấp phù hợp [H07.07.01.12]. Ngoài việc chú
trọng đầu tƣ trang thiết bị phục vụ học tập, nhà trƣờng luôn có chí3h sách hỗ trợ tạo điều
kiện cho tất cả GV NCKH, học tập nâng cao trình độ [H07.07.01.13], chi cho các hoạt
động của SV, các hoạt động PVCĐ: học bổng, cho SV vay vốn, các cuộc thi học thuật,
thi olympic, các hoạt động văn nghệ - thể thao, mùa hè xanh, xuân tình nguyện; các hoạt
động công đoàn… [H07.07.01.14].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
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 phƣơng 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 đƣợc thiết lập và vận hành.
Nhằm đáp ứng tốt nhất cho các hoạt động dạy và học của Giảng viên, sinh viên
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân, HĐQT và BGH nhà trƣờng đã xây dựng KHCL về việc phát
triển cở sở vật chất, tạo tiền đề cho việc hoàn thành mục tiêu sứ mạng của
trƣờng.[H07.07.02.01].
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân có đủ số phòng học, giảng đƣờng lớn, phòng máy, thƣ
viện, phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và NCKH đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào
tạo.Sau 10 năm hình thành và phát triển, hiện Trƣờng sở hữu cơ sở đào tạo tọa lạc tại
khu đất rộng 50.000m2 ở địa chỉ 103- Nguyễn Sinh Cung – TX. Cửa Lò – Nghệ An. Khu
viên trƣờng bao gồm Khu hiệu bộ, Khu giảng đƣờng và Khu vực Kí túc xá. Khu Hiệu bộ
bao gồm văn phòng làm việc của các Phòng chức năng, các khoa, phòng họp, phòng máy
và thƣ viện, phòng văn hóa thể thao. Khu vực giảng đƣờng bao gồm hơn 30 phòng học
đƣợc trang bị đầy đủ các tiện nghi học tâp. Khu ký túc xá sinh viên với 50 phòng đáp
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ứng đầy đủ nhu cầu ăn ở, làm việc cho sinh viên cũng nhƣ cán bộ giảng viên thỉnh giảng.
Bên cạnh đó, trƣờng còn có khu Sân vận động cho sinh viên với diện tích 1000 m2, phục
vụ cho các giải thể thao của trƣờng cũng nhƣ cụm các trƣờng trong khu vực. Sân sinh
hoạt tập thể, khuôn viên cây xanh, tạo không gian thoáng đãng, giúp CBNV cũng nhƣ
sinh viên của trƣờng có điều kiên nghỉ ngơi thƣ gian sau những giờ làm việc, học tập
căng thẳng.[H07.07.02.02].
Thƣ viện của trƣờng đƣợc đặt tại lầu 2 Khu hiệu bộ với gần 5000 đầu sách và 100
máy tính, đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin tài liệu học tập, giảng dây của GV và
sinh viên nhà trƣờng.[H07.07.02.03].
Hiện nay, phòng Kế hoạch tài chính là đơn vị có chức năng quản lý tổng thể các cơ
sở vật chất, trang thiết bị của nhà trƣờng, có nhiệm vụ xây dựng, giám sát thực hiện kế
hoạch đầu tƣ, bảo trì, đánh giá, nâng cấp CSVC và cơ sở hạ tầng của Nhà trƣờng
[H07.07.02.04]. Hằng năm, phòng Kế hoạch tài chính có nhiệm vụ theo dõi các hoạt
động sử dụng và lên kinh phí bảo trì, sửa chửa cho các trang thiết bị học tập của trƣờng,
đảm bảo tốt nhất cho công tác dạy và học. [H07.07.02.05]. Có thể nói, các trang thiết bị
của Nhà trƣờng đƣợc đảm bảo về số lƣợng và chất lƣợng, đƣợc sử dụng có hiệu quả đáp
ứng đƣợc yêu cầu cho hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ.
Nhà trƣờng đã thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của SV về mức độ
đáp ứng của CSVC Nhà trƣờng. [H07.07.02.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
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 nhƣ 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 đƣợc thiết lập và vận hành.
Ứng dụng CNTT là một trong các yếu tố quan trọng để đem lại hiệu quả trong công
tác đào tạo, NCKH, PVCĐ và quản lý đã đƣợc xác định trong KHCL về việc phát triển
cơ sở vật chất của Nhà trƣờng[H07.07.03.01]. Hiện nay, hệ thống Công nghệ thông tin
của trƣờng do Ban CNTT trực tiếp quản lýNhiệm vụ của Ban công nghệ thông tin là quản
trị hệ thống website của trƣờng; Quản lý các thiết bị công nghệ nhƣ máy vi tính, máy tin,
máy photo, máy chiếu, máy ảnh, thiết bị mạng,...; Bảo trì, bảo dƣỡng hệ thống máy tính
toàn trƣờng; Hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng máy tính , mạng trƣờng; Hỗ trợ
TT.NN-TH tổ chức các kỳ thi chứng chỉ tin học và thực hiện các nhiệm vụ CNTT khác
theo yêu cầu của Ban lãnh đạo nhà trƣờng. Bên cạnh đó, Ban CNTT còn là đơn vị tham
mƣu cho Ban lãnh đạo nhà trƣờng trong các hoạt động phát triển CNTT, hỗ trợ cho việc
quản lý và thực hiện nhiêm vụ KHCL về cơ sở vật chất. [H07.07.03.02].
Hằng năm, Ban CNTT thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch bảo trì
cũng nhƣ kế hoạch hoạt động sử dụng phòng máy gửi về phòng Tổ chức tổng hợp vào kế
hoạch hoạt động chung của toàn trƣờng, giúp các đơn vị có thể chủ động trong việc sử
dụng phòng máy và các trang thiết bị, nhằm tối ƣu hóa công suất sử dụng cũng nhƣ thuận
tiện cho công tác bảo trì. [H07.07.03.03]..
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Khi tham gia giảng dạy tất cả các GV đều tự trang bị máy tính xách tay, số lƣợng
máy tính trung bình cho mỗi GV cơ hữu của trƣờng là 1,0 máy tính/GV; đối với CB-NV,
tỷ lệ máy tính đạt 1,0 máy tính/CB-NV; tỷ lệ máy tính cho SV là 1,0 máy/SV đảm bảo
cho SV thực hành thực tập cho các chuyên ngành. Ngoài máy tính, Nhà trƣờng còn trang
bị một số thiết bị tin học khác nhƣ: máy chiếu (phủ kín tất cả các phòng học), máy in,
máy photocopy, máy quét ảnh (scan), camera, … nhằm đáp ứng đƣợc hoạt động quản lý,
đào tạo và NCKH trong Trƣờng [H07.07.03.04].
Về hệ thống mạng: Hệ thống mạng LAN của Trƣờng đƣợc thiết kế đầy đủ đến các
phòng làm việc, bao gồm hệ thống cáp dây và wifi. Hệ thống đƣợc vận hành bởi 01
Router DRAYTEK VIGOR 2925 làm DHCP với nhiệm vụ quản lý băng thông, cấp phát
và quản lý IP các máy tính trong mạng LAN. Để đáp ứng tốt nhu cầu truy cập và kết nối
Internet, cũng nhƣ đảm bảo tốt khả năng đáp ứng việc dạy và học nhà trƣờng đã đầu tƣ
trang bị 5 đƣờng truyền chất lƣợng cao bao gồm 2 đƣờng Leased Line 400Mbps và 3
đƣờng FTTH 196Mbps. Bằng kỹ thuật cân bằng tải tiên tiến giúp cân bằng hệ thống và
tối ƣu hóa băng thông, giảm tối đa rủi ro về sự cố đƣờng truyền [H07.07.03.04].
Một trong những thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT của Nhà trƣờng là việc tin
học hóa công tác quản lý thông qua việc phát triển phần mềm chấm công lăn tay
[H07.07.03.05].
Hiện nay Trƣờng đang sử dụng hệ thống Google Edcation để quản lý vận hành công
việc bao gồm hệ thống Email nội bộ, lịch làm việc, soạn thảo văn bản trực tuyến, quản lý
và chia s tài liệu vào Google Driver Team. Khi làm việc tại trƣờng, CBGV đƣợc cấp
một tài khoản để truy cập hệ thống, đƣợc phân quyền theo chức năng nhiệm vụ đƣợc
giao. Trên hệ thống tất cả các phòng ban khoa đều có thƣ mục làm việc riêng và chỉ cấp
quyền truy cập trong nội bộ đơn vị [H07.07.03.04].
Đối với hệ thống làm việc trực tuyến, nền tảng công nghệ thông tin của trƣờng đƣợc
thừa hƣờng chính sách bảo mật từ Google. Hệ thống mạng LAN nội bộ đƣợc giám sát
bởi FIREWALL trên Router DRAYTEK VIGOR 2925 và đội ngũ nhân viên của Ban
CNTT. Bên cạnh đó, Trƣờng còn đặt 1 máy chủ làm Server Back up nhằm phục hồi dữ
liệu khi có sự cố tại địa chỉ IP 192.168.1.254 [H07.07.03.04].
Nhà trƣờng thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của SV về chất lƣợng cũng nhƣ mức
độ đáp ứng của các thiết bị tin học mỗi năm học làm căn cứ đánh giá mức độ đáp ứng của
hệ thống công nghệ thông tin trong toàn trƣờng, từ có phƣơng án cải thiện, tăng cƣờng
trang bị Công nghệ thông tin trong trƣờng [H07.07.02.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 7.4: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cƣờng các nguồn
lực học tập nhƣ nguồn học liệu của thƣ 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 đƣợc thiết lập và vận hành.
Trong KHCL về việc phát triển CSVC, nội dung phát triển nguồn học liệu, phát
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triển thƣ viên cũng là một nội dung quan trọng đƣợc Trƣờng quan tâm. Thƣ viện Trƣờng
ĐHCN Vạn Xuân đƣợc thành lập và giao nhiệm vụ quản lý nguồn học liệu ngay từ khi
thành lập trƣờng. Sau một vài lần di chuyển địa điểm cơ sơ, hiện nay thƣ viện đƣợc đặt
tại lầu 2, Khu Hiệu bộ, cơ sở 103 – Nguyễn Sinh Cung – TX. Cửa Lò – Nghệ An với
tổng diện tích sàn là 1.400 m2 gồm 02 phòng đọc dành cho SV, CB-GV-NV, phòng nghe
nhìn, phòng Internet, kho sách, báo, tạp chí phục vụ nhu cầu của độc giả. Thƣ viện đƣợc
tin học hóa liên tục và có đội ngũ NV chuyên nghiệp. [H07.07.04.01], [H07.07.04.02].
Về CSVC, thiết bị và hạ tầng thông tin đƣợc trang bị đồng bộ, phù hợp các giải
pháp hiện đại. Hệ thống các phòng đƣợc kết nối liên hoàn, hỗ trợ đầy đủ chỗ ngồi, phủ
sóng Wifi khắp khuôn viên Trƣờng [H07.07.04.03].
Về tài nguyên thông tin, thƣ viện trang bị đa dạng loại hình và luôn cập nhật trong
đó sách in là hơn 100.000cuốn đƣợc chia thành sách tham khảo và giáo trình chuyên
ngành, hơn 500 đĩa CD các tài liệu học tập, phòng máy với 40 máy tính hỗ trợ tích cực
cho việc học tập của SV.
Để phục vụ ngƣời sử dụng một cách có hiệu quả, thƣ viện đã đề ra các quy định về
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy hoạt động, các quy định về mƣợn trả tài liệu, quy
định về xử phạt, quy định về việc sử dụng và thời gian mở cửa. Tất cả các thông tin này
đều đã đƣợc nhà trƣờng triển khai đến sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa
[H07.07.04.04], Trong sổ tay sinh viên [H07.07.04.05] và thông tin công khai trên trang
thông tin điện tử của trƣờng [H07.07.04.06].
Hàng năm, hàng tháng, Thƣ viện đều có kế hoạch bổ sung nguồn học liệu căn cứ:
(i) yêu cầu các đơn vị về việc mua tài liệu phục vụ công tác dạy, học và NCKH, yêu cầu
về việc viết giáo trình bài giảng; (ii) căn cứ trên yêu cầu nguồn học liệu đáp ứng nhu cầu
mở ngành học mới của P.TC-HC; (iii) dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu của đọc giả; (iv)
dựa trên yêu cầu nguồn học liệu trong các đề cƣơng chi tiết môn học, thƣ viện kết hợp
P.TC có kế hoạch bổ sung nguồn học liệu đáp ứng nhu cầu mở ngành học mới cũng nhƣ
nhu cầu về nguồn tài liệu phục vụ công tác dạy, học và NCKH của thầy trò Trƣờng
ĐHCN Vạn Xuân, đáp ứng tốt cho các kế hoạch của năm học, đặc biệt là kế hoạch đào
tạo của trƣờng nói chung và của khoa CNTT nói riêng. [H07.07.04.07].
Vào cuối mỗi năm học, căn cứ vào kết quả hoạt động, phục vụ bạn đọc, Thƣ viên
trƣờng đều làm báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của Thƣ viện, nêu rõ các nội dung,
tiêu chí, các điểm mảnh điểm yếu làm căn cứ đánh giá và có kế hoạch phát triển Thƣ viện
theo đúng mục tiêu chiến lƣợc mà Trƣờng đã để ra từ đầu. [H07.07.02.08].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 7.5: Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trƣờng,
sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những ngƣời có nhu cầu đặc biệt
đƣợc thiết lập và vận hành.
Nhà trƣờng luôn quan tâm đến việc đảm bảo môi trƣờng, sức khỏe và sự an toàn
cho tất cả CB-GV-NV và SV trong Trƣờng. Phòng Tổ chức – Hành chính và Ban Công
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tác SV là những đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác này [H07.07.05.01].
Hàng năm, Căn cứ Kế hoạch hoạt động chung của toàn trƣờng, Phòng Tổ chức và
Ban CTSV xây dựng các kế hoạch về công tác môi trƣờng, y tế, đảm bảo an toàn, an ninh
trong trƣờng tại các cơ sở và đƣợc triển khai cụ thể hàng tháng. Phòng Tài chính cũng lập
dự toán kinh phí cho hoạt động này [H07.07.05.02] [H07.07.05.03]
Môi trường sinh thái và môi trường học tập: Nhằm tạo môi trƣờng làm việc và học
tập thoải mái cho CB-GV-NV và SV nhất là trong mùa nắng nóng, Nhà trƣờng đầu tƣ hệ
thống máy lạnh phủ toàn bộ khu hành chính và khu học tập [H07.07.05.04]. Bên cạnh đó,
Trƣờng cũng đầu tƣ xây dựng khu vực công viên cây xanh, tạo môi trƣờng xanh mát
trong lành thuận lợi cho sức khỏe của CBNV và SV, đáp ứng tốt cho công tác dạy và học.
[H07.07.05.04].
Về công tác y t học ường: Theo phân công nhiệm vụ của Trƣờng, Phòng Nhân sự
và Ban CTSV là đơn vị chăm lo cho các công tác về sức khỏe của CBNV và SV trong
toàn trƣờng. Hằng nằm, căn cứ Điều lệ trƣờng và quy chế CTSV, Các đơn vị lên kế
hoạch thích hợp để tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho CBNV và SV [H07.07.05.05].
Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT về tổ chức và hoạt động của
Trạm Y Tế trong trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các văn bản liên
quan [H07.07.05.06], Nhà trƣờng cũng xây dựng Phòng Y tế học đƣờng chăm sóc cho
sức khỏe của SV. Các hoạt động của phòng y tế cũng đã đƣợc nhà trƣờng giới thiệu đến
sinh viên trong tuần sinh hoạt SV đầu khóa [H07.07.05.07].
Bên cạnh việc chăm sóc về y tế, Nhà trƣờng còn tạo sân chơi về văn hóa, văn nghệ,
thể dục - thể thao phong phú, thu hút đông đảo SV tham gia. Đây là sân chơi và là môi
trƣờng rèn luyện tốt cho SV [H07.07.05.08].
Về công tác ảm bảo an toàn cho SV, HS trong khuôn viên Trường: Trƣờng có
tƣờng rào bao bọc, cách ly hoàn toàn với môi trƣờng xung quanh. Trƣờng có Đội bảo vệ
an ninh trực tại Trƣờng 24/24h với chức năng và nhiệm vụ đƣợc phân công cụ thể
[H07.07.05.09]. Bên cạnh đó, trƣờng còn phối hợp với các đơn vị công an đóng tại địa
bàn thực hiện khảo sát về an toàn PCCC và an ninh trật tự khu vực.
Những đối tƣợng có nhu cầu chăm sóc đặc biệt (khuyết tật tay chân, thuận tay trái,
câm, điếc, …) Nhà trƣờng chƣa thống kê số lƣợng và khảo sát nhu cầu, vì vậy chƣa đầu
tƣ CSVC hỗ trợ nhƣ máy trợ thính, lối đi riêng, sắp xếp bàn ghế. Trên thực tế, Trƣờng
cũng không có SV có nhƣ cầu đặc biệt cần hỗ trợ.
Nhà trƣờng đã thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của SV trong công
tác chăm sóc y tế và các hoạt động hỗ trợ khác, từ đó Nhà trƣờng có những điều chỉnh
hợp lý hơn. Kết quả trung bình có trên 89% SV hài lòng về tiêu chí này [H07.07.05.10].
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Trƣờng chủ động trong việc lập kế hoạch phát triển, xây dựng các giải pháp tài
chính phù hợp với thực tế và mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển. Việc
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phân bổ kinh phí đúng quy định, hợp lý, minh bạch và hiệu quả bám sát theo nhu cầu
thực tế của các đơn vị và đƣợc cụ thể hóa trong kế hoạch từng năm. Các nguồn lực tài
chính đƣợc quản lý, sử dụng hợp lý và hiệu quả góp phần nâng cao đời sống CB-GV-NV,
chất lƣợng CSVC, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.
Một hệ thống thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng nhƣ máy tính, hệ thống mạng, hệ
thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập đƣợc đầu tƣ ngày càng phát triển và luôn
đƣợc rà soát, cải tiến để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao phục vụ công tác đào tạo,
NCKH và PVCĐ.
Thƣ viện Nhà trƣờng là một không gian học tập mở đƣợc trang bị đầy đủ giáo trình,
tài liệu học tập sát với từng CTĐT. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động thƣ viện là
triệt để và toàn diện. Cơ sở dữ liệu trực tuyến đƣợc cập nhật liên tục.
Môi trƣờng sinh thái và môi trƣờng học tập, công tác y tế học đƣờng, phòng cháy
chữa cháy, … luôn đƣợc Nhà trƣờng quan tâm, đánh giá và cải tiến.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Nguồn thu tài chính tăng nhƣng chƣa bắt kịp với nhu cầu phát triển chung của toàn
trƣờng. Việc đầu tƣ và sử dụng nguồn kinh phí cho NCKH chƣa thực sự hiệu quả, một số
đề tài còn chậm tiến độ. Kinh phí cho hoạt động phát triển đội ngũ chƣa thực sự đƣợc chú
trọng.
Cập nhật Website của một số đơn vị chƣa đồng bộ và kịp thời.
Cách tiếp cận độc giả của thƣ viện chƣa đa dạng, chƣa thu hút nhiều đọc giả, số
lƣợng đầu sách còn tƣơng đối hạn chế.
Nhà trƣờng chƣa trang bị CSVC phục vụ những ngƣời có nhu cầu đặc biệt (dị tật
tay chân, thuận tay trái, điếc, …).
Kế hoạch cải tiến
T
T

Mục
tiêu

Nội dung

Khắc
phục
1
tồn tại
1

Nhà trƣờng tiếp tục xây dựng, rà soát và
điều chỉnh quy chế chi tiêu cho phù hợp với
thực tế và quy mô phát triển Nhà trƣờng.
Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm toán
hoạt động tài chính nhằm tăng nguồn thu.

Khắc
phục
2
tồn tại
2
3 Khắc

Ban CNTT chịu trách nhiệm hỗ trợ, nhắc
nhở các đơn vị cập nhật thông tin trên
Website nhằm cung cấp thông tin kịp thời
đến các bên liên quan.
Tích cực tìm kiếm các phần mềm và công

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện
HĐQT và
BGH,
P.Tài chính

Thời
gian thực
hiện
Từ giai
đoạn phát
triển
tiếp theo
(2019 –
2024)

Ban CNTT

Từ năm
2019

TT. TT-TV

Từ năm
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T
T

Mục
tiêu

Nội dung

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

nghệ hỗ trợ. Lập chiến lƣợc việc quảng bá
rộng rãi và thƣờng xuyên đến với độc giả.
Phân khúc và tự động hóa Email để có nhiều
độc giả mới.
Khắc Tổ chức khảo sát số SV có nhu cầu đặc biệt
Tháng 9
Ban.CTSV,
phục
để có kế hoạch trang bị CSVC ở các cơ sở
hàng năm
Khoa/viện, P.
tồn tại đào tạo.
- Từ năm
Kế hoạch
4
2019
Chủ động trong việc lập kế hoạch phát triển,
Phát
xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp với
huy
thực tế và mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai P.Tổ chức, P. Từ năm
điểm
đoạn phát triển. Việc phân bổ kinh phí đúng
Tài chính
2019
mạnh 1 quy định, hợp lý, minh bạch và hiệu quả bám
sát theo nhu cầu thực tế của các đơn vị.
Không ngừng xây dựng hệ thống thiết bị
CNTT và cơ sở hạ tầng nhƣ máy tính, hệ
Phát
Hàng
thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và
huy
P. Kế hoạch,
năm
quyền truy cập đƣợc đầu tƣ ngày càng phát
điểm
Ban CNTT
Từ năm
triển và luôn đƣợc rà soát, cải tiến để đáp
mạnh 2
2019
ứng các nhu cầu ngày càng cao phục vụ công
tác đào tạo, NCKH và PVCĐ.
Phát
Thƣ viện luôn đƣợc trang bị đầy đủ giáo
Hàng
huy
trình, tài liệu học tập sát với từng CTĐT. TT. TT-TV,
năm
điểm
Ứng dụng CNTT trong hoạt động thƣ viện .
Ban CNTT
Từ năm
mạnh 3
2019
Phát
Nhà trƣờng luôn quan tâm, đánh giá và cải
Hàng
huy
tiến môi trƣờng sinh thái và môi trƣờng học P. Kế hoạch,
năm
điểm
tập, công tác y tế học đƣờng, phòng cháy Ban CTSV
Từ năm
mạnh 4 chữa cháy, …
2019
Mức đánh giá:
phục
tồn tại
3

4

5

6

7

8

Thời
gian thực
hiện
2019

Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 7
Tiêu chí 7.1
Tiêu chí 7.2
Tiêu chí 7.3
Tiêu chí 7.4
Tiêu chí 7.5

Tự đánh giá
3,80
4
4
4
4
3
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Tiêu chuẩn 8: Các mạng lƣới và quan hệ đối ngoại
Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lƣới và quan hệ đối
ngoại để đạt đƣợc tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lƣợc của cơ sở giáo dục.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân nhận định các đối tác, các mạng lƣới và các quan hệ đối
ngoại đƣợc xem là nguồn lực và khả năng mà Nhà trƣờng có thể tận dụng và làm gia tăng
giá trị của mình. Ngoài các mối quan hệ quốc tế, các đối tác và các mạng lƣới quan hệ
của trƣờng còn là các doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp, các trƣờng đại học khác,
các cựu SV. Các tổ chức này sẽ giúp Nhà trƣờng đạt đƣợc các mục tiêu và TN-SM của
mình và mang lại lợi ích cho các bên liên quan [H08.08.01.01].
Nhằm nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trƣờng, Trƣờng xây dựng các mục tiêu cụ
thể nhƣ sau: Nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong việc xây dựng, tổ chức thực
hiện và quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế, các đối tác và mạng lƣới quan hệ của Nhà
trƣờng; Nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác này góp phần thực hiện mục tiêu đào
tạo, NCKH chất lƣợng cao; Củng cố, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc
tế, các đối tác và mạng lƣới quan hệ của Nhà trƣờng trong các lãnh vực đào tạo, NCKH
và phát triển nguồn nhân lực. Với các giải pháp sau: (i) Cải tiến và nâng cao trình độ
quản lý hành chính hoạt động hợp tác quốc tế, các đối tác và mạng lƣới quan hệ của Nhà
trƣờng; (ii) Nâng cao năng lực hợp tác quốc tế của Nhà trƣờng theo hƣớng hội nhập khu
vực và quốc tế; (iii) Củng cố và phát triển các chƣơng trình liên kết đào tạo; (iv) Tăng
cƣờng trao đổi SV, học bổng du học và hợp tác giao lƣu văn hóa; (v) Củng cố và phát
triển các chƣơng trình trao đổi GV, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và GV tình nguyện;
(vi) Tăng cƣờng hợp tác phát triển NCKH và dự án quốc tế [H08.08.01.02].
Nhiệm vụ chuyên trách đƣợc giao cho TT. TT và TS phối hợp các đơn vị phụ trách
công tác quan hệ quốc tế, phát triển các đối tác và mạng lƣới các quan hệ ngoài trƣờng
với chức năng và nhiệm vụ rõ ràng [H08.08.01.03]. TT. TT và TS chịu trách nhiệm triển
khai công tác quan hệ quốc tế, Quan hệ với doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị Khoa
và Ban liên lạc Cựu SV[H08.08.01.04]. Các đơn vị này xây dựng kế hoạch hoạt động
hàng năm , tổng hợp vào kế hoạch hoạt động toàn trƣờng để thực hiện đảm bảo đạt đƣợc
các mục tiêu, các chỉ tiêu KHCL của Trƣờng các giai đoạn kế tiếp [H08.08.01.05]. Hàng
năm, Nhà trƣờng và các đơn vị trực thuộc tổ chức sơ kết, đánh giá công tác vào cuối năm
học [H08.08.01.06] và điều chỉnh kịp thời, xây dựng kế hoạch hoạt động năm tiếp theo
cho phù hợp với KHCL của Nhà trƣờng, thông báo cho mọi đơn vị/cá nhân biết để triển
khai thực hiện với những nội dung chính sau: Củng cố cơ cấu tổ chức theo hƣớng chuyên
nghiệp hóa và năng lực tác nghiệp của đơn vị; Tin học hóa hoàn toàn công tác lƣu trữ, xử
lý và quản lý thông tin, dữ liệu về các hoạt động hợp tác quốc tế, phát triển đối tác và
mạng lƣới các quan hệ của Nhà trƣờngtừ đó phân công cho bộ phận chịu trách nhiệm
thực hiện và quản lý, theo dõi cụ thể; Mở rộng hoạt động hỗ trợ du học đến các
trƣờng/viện thuộc quốc gia là đối tác chiến lƣợc của trƣờng đặc biệt là Nhật bản; Tăng
cƣờng trao đổi SV, học bổng du học và hợp tác giao lƣu văn hóa [H08.08.01.07], cũng
nhƣ việc tăng cƣờng hợp tác ở các doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thực tập
[H08.08.01.08].
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Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác,
mạng lƣới và quan hệ đối ngoại đƣợc triển khai thực hiện.
Trong suốt quá trình hoạt động, Nhà trƣờngluôn tìm kiếm và mở rộng quan hệ đối
ngoại tốt với các cơ quan, trƣờng đại học, viện nghiên cứu, các cựu SV, các tổ chức giáo
dục, khoa học và công nghệ trong và ngoài nƣớc nhằm nâng cao năng lực đào tạo, NCKH
và thúc đẩy quá trình tiếp cận hội nhập khu vực và quốc tế. Nhà trƣờng đã xây dựng các
chính sách: chính sách thu hút GV quốc tế; chính sách thu hút SV quốc tế theo học tại
trƣờng; chính sách về việc lựa chọn và phát triển quan hệ với các đối tác [H08.08.01.02],
[H08.08.02.01]. Quy trình lựa chọn đối tác hợp tác của Trƣờng thực hiệnqua các bƣớc:
(i) Liệt kê các tiêu chí lựa chọn; (ii) Tìm kiếm các đối tác thực tế; (iii) Sàng lọc danh sách
sơ khảo ban đầu (thông qua trao đổi thông tin ban đầu, các mối quan tâm, ...); (iv) Lựa
chọn đối tác hợp tác từ danh sách sơ khảo; (v) Đạt tới thỏa thuận về tiếp cận nội dung
hợp tác phát triển. Các tiêu chí lựa chọn đối tác hợp tác cũng đƣợc xây dựng rõ ràng
cáctrƣờng ĐH danh tiếng; Là trƣờng đã đƣợc KĐCL hoặc có chƣơng trình liên kết đào
tạo đƣợc KĐCL; CTĐT tƣơng thích để có thể trao đổi SV và công nhận bằng cấp lẫn
nhau; Học phí phù hợp; Đảm bảo tính pháp lý của văn bằng đƣợc cấp; Có kinh nghiệm
chăm sóc và hỗ trợ SV quốc tế, đặc biệt là SV Việt Nam; Có các chƣơng trình hỗ trợ việc
làm cũng nhƣ các dịch vụ tiện ích; Có nhiều chính sách học bổng cho SV; Đối với các
doanh nghiệp: Đối tác phải vững mạnh, nổi tiếng, đáng tin cậy; Có nguồn tài chính vững
chắc; ... [H08.08.02.02].
Đối với nhà trƣờng, hợp tác quốc tế không những là một xu hƣớng, mà hầu nhƣ còn
là một thực tế bắt buộc. Cùng với một số các trƣờng đại học uy tín của Nhật Bản nhƣ:
Học viên quốc tế Tokyo, Trƣờng Akamonkai, Trƣờng Higashi Shinjuku... xây dựng
chƣơng trình đào tạo chuẩn Nhật, đƣa tiếng Nhật và phong cánh, môi trƣờng văn hóa lao
động Nhật vào giảng đƣờng giúp SV thích nghi nhanh với các doanh nghiệp Nhật Bản,
cam kết SV tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản đặt tại Việt Nam
cũng nhƣ nƣớc bạn. [H08.08.02.03].
Ngoài ra, Nhà trƣờng tổ chức đào tạo gắn kết Nhà trƣờng với doanh nghiệp, với các
tổ chức xã hội và gắn kết với địa phƣơng để cùng sử dụng lợi thế chung, gắn học với trải
nghiệm, gắn lý luận với thực tiễn, giải quyết đƣợc bài toán việc làm sau khi ra trƣờng của
SV, đào tạo đáp ứng nhu cầu DN và đó là lý do vì sao tỷ lệ SV có việc làm ngay sau khi
tốt nghiệp một năm luôn ở mức cao so với các trƣờng trong khu vực. Mỗi năm Nhà
trƣờng luôn làm việc với hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc, tìm cơ hội thực
tập và việc làm bán thời gian cho SV đang học và việc làm toàn thời gian cho SV năm
cuối [H08.08.02.4]. Nhà trƣờng đã tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan nhằm cải
tiến hoạt động ngày càng tốt hơn [H08.08.02.5].
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tiêu chí 8.3: Các đối tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại đƣợc rà soát.
Quy trình cũng nhƣ các tiêu chí lựa chọn đối tác đƣợc BGH chỉ đạo TT. TT - TS và
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các đơn vị có đối tác hợp tác thƣờng xuyên rà soát. Viện tổ chức khảo sát mức độ hài
lòng của ngƣời học, theo dõi và phát triển tất cả những thỏa thuận hợp tác, theo dõi
Website của đối tác, cũng nhƣ các bảng xếp hạng có liên quan để củng cố hay loại bỏ đối
tác thích hợp hay không thích hợp để tránh rủi ro nhằm đáp ứng kế hoạch chiến lƣợc Nhà
trƣờng về hoạt động quan hệ quốc tế [H08.08.02.02] , [H08.08.03.01]. Việc lựa chọn đối
tác thƣờng mang tính hai chiều, mình chọn đối tác và đối tác cũng chọn mình. Vì vậy,
việc tiếp cận nhiều đối tác qua các lần tham quan, gặp gỡ các đối tác, lắng nghe ý kiến
của các bên liên quan, ... đã giúp Nhà trƣờng có cái nhìn tổng thể hơn trong việc đánh
giá, lựa chọn và giảm thiểu rủi ro [H08.08.03.02]. Hàng năm, TT. TT-TS lập danh sách
các đối tác đƣợc rà soát chọn lọc theo từng tiêu chí cụ thể [H08.08.03.03].
Tổ chức đánh giá quy trình hoạt động, từng chƣơng trình hợp tác, rà soát từng công
đoạn và từng công việc cụ thể nhƣ: nguồn nhân lực; công tác văn thƣ lƣu trữ hành chính,
vấn đề tin học hoá công tác lƣu trữ, xử lý và quản lý thông tin, dữ liệu về các hoạt động
hợp tác quốc tế,... Việc rà soát các hoạt động hợp tác với các đối tác của các đơn vị còn
đƣợc thể hiện rõ thông qua các báo cáo tổng kết công tác hằng năm của trƣờng
[H08.08.03.04]. Việc rà soát còn đƣợc thực hiện thông qua đánh giá nội bộ và thông qua
các đợt kiểm tra chuyên môn đột xuất của Ban ĐBCL và của Ban Thanh tra
[H08.08.03.05]. Trong 5 năm qua, Trƣờng không có bất kỳ vi phạm nào trong hoạt động
đối ngoại.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 8.4: Các đối tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại đƣợc cải thiện để đạt
đƣợc tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lƣợc của cơ sở giáo dục.
TT.TT-TS và các đơn vị có đối tác hợp tác sau khi rà soát quy trình lựa chọn đối tác
hợp tác đào tạo, rà soát các tiêu chí lựa chọn, xem còn phù hợp với đối tác hay không,
tiến hành cải tiến quy trình với các tiêu chuẩn phù hợp hơn, nhằm củng cố hay loại bỏ đối
tác thích hợp hay không thích hợp, lập danh sách các đối tác đƣợc rà soát chọn lọc theo
từng tiêu chí cụ thể nhằm đáp ứng kế hoạch chiến lƣợc Nhà trƣờng về hoạt động quan hệ
quốc tế [H08.08.01.02], [H08.08.04.01].
Một số cải tiến mà Nhà trƣờng đã thực hiện một mặt giúp duy trì các mối quan hệ
với các đối tác, mặt khác cũng giúp Nhà trƣờng mở rộng và làm phong phú nguồn đối
tác, các mạng lƣới và các quan hệ đối ngoại phù hợp với sự thay đổi, phát triển và hội
nhập xã hội, hội nhập quốc tế và để đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc phát triển đã đề ra, đáp
ứng yêu cầu của các bên liên quan [H08.08.04.02]. Nhà trƣờng đã xây dựng chính sách
mới hỗ trợ các Khoa/TT tiến tới xây dựng các phòng thí nghiệm, thực hành trọng điểm
[H08.08.04.02]; các chính sách dành cho các CB-GV-NV có các công trình NCKH hay
các bài báo đƣợc đăng trên các tạp chí quốc tế và chính sách thu hút ngƣời nƣớc ngoài
đến học tập, làm việc và nghiên cứu tại trƣờng [H08.08.04.02]. Nâng cấp CSVC hiện đại
hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngƣời học và yêu cầu của đối tác [H08.08.04.03]. Cải
tiến Website để đƣa thông tin đến các bên liên quan nhanh chóng và hiệu quả
[H08.08.04.04]. Hàng năm các đơn vị căn cứ Sổ tay chất lƣợngthực hiện theo dõi việc
59

thực hiện NCKH nhằm rà soát chặt chẽ kế hoạch đã đề ra, rà soát các chỉ số để điều chỉnh
kịp thời [H08.08.04.05]. Các mối quan hệ với cựu SV, DN ngày càng mở rộng không
những chỉ để tìm chỗ thực tập hay tìm kiếm việc làm cho SV mà còn giúp SV có cơ hội
tiếp xúc với các môi trƣờng học tập, làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. [H08.08.04.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Các mạng lƣới và quan hệ đối ngoại của Nhà trƣờng phát triển qua các năm, thể
hiện qua sự phát triển đều số lƣợng các đối tác hợp tác với Nhà trƣờng (bao gồm các
trƣờng đại học nƣớc ngoài và các doanh nghiệp trong nƣớc).
Ngoài đơn vị chuyên trách cho hoạt động hợp tác và quan hệ đối ngoại nhƣ (TT.TTTS), còn có sự phối hợp và tham gia tích cực của các Khoa đào tạo trong nhà trƣờng góp
phần đáng kể cho phát triển hoạt động, mang lại lợi ích trực tiếp cho việc thúc đẩy đổi
mới công tác đào tạo và NCKH tại các Khoa/viện và góp phần đạt đƣợc tầm nhìn, sứ
mạng và mục tiêu chiến lƣợc của trƣờng.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Loại hình quan hệ hợp tác đối ngoại còn chƣa đa dạng, chủ yếu tập trung vào phát
triển các hợp tác trong liên kết đào tạo với các trƣờng đại học nƣớc ngoài, gửi SV đi thực
tập tại các doanh nghiệp, nhiều hình thức hợp tác tiềm năng khác chƣa đƣợc khai thác
hết.
Hoạt động trao đổi GV với các đối tác nƣớc ngoài còn hạn chế, chƣa phát triển
mạnh.
1. Kế hoạch cải tiến

TT

Mục
tiêu

1

Khắc
phục
tồn
tại1

2

Khắc
phục
tồn
tại2

3

Phát
huy

Nội dung

Phát triển đa dạng các loại hình hợp tác
mới nhƣ hợp tác. Phát triển hợp tác nghiên
cứu mà cơ sở ban đầu là từ các nhóm
nghiên cứu hay nghiên cứu viên đang làm
việc tại Trƣờng đã có thời gian và kinh
nghiệm làm nghiên cứu ở nƣớc ngoài.
Các đơn vị chủ động tìm kiếm cơ hội cho
CBGV đƣợc học tập, nâng cao trình độ từ
môi trƣờng quốc tế, lên KH trình BGH
phê duyệt
Quán triệt rộng rãi trong toàn hệ thống
mục tiêu phát triển mạng lƣới và các quan

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời gian
thực hiện
(bắt đầu
và hoàn
thành)

TT NCKH
và UDCN,
TT.TT-TS,
các Khoa

Từ năm
2019

BGH,
TT.TT-TS
Các khoa

Từ năm
2019

BGH,
TT.TT-TS,

Từ năm
2019
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điểm
mạnh 1

hệ đối ngoại, tạo nền tảng quan trọng để
thúc đẩy hoạt động này phát triển, nhằm
tăng nhanh và đa dạng số lƣợng các đối
tác.
Khuyến khích các các Khoaphối hợp với
TT.TT-TS đẩy mạnh hoạt động phát triển
mạng lƣới và các quan hệ đối ngoại nhằm
Phát
góp phần cho việc phát triển hoạt động
huy
4
này, mang lại lợi ích trực tiếp cho việc
điểm
thúc đẩy đổi mới công tác giảng dạy tại
mạnh 2
các Khoavà góp phần đạt đƣợc tầm nhìn,
sứ mạng và mục tiêu chiến lƣợc của
trƣờng.
Mức đánh giá:

Các khoa

TT NCKH
và UDCN,
TT.TT-TS,
các Khoa

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 8

3,5

Tiêu chí 8.1

4

Tiêu chí 8.2

3

Tiêu chí 8.3

4

Tiêu chí 8.4

3

Từ năm
2019

Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lƣợng bên trong
Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ
thống ĐBCL bên trong đƣợc thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lƣợc và ĐBCL
của CSGD.
Hệ thống ĐBCL bên trong là nhân tố quyết định cho thành công của công tác ĐBCL
trong trƣờng. Mọi hoạt động ĐBCL trong Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đều đƣợc thực hiện
dựa trên sự hỗ trợ của hệ thống ĐBCL bên trong của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân và đƣợc
thể hiện qua sơ đồ tổ chức vận hành hệ thống sau:
Hình 9.1.1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƢỜNG ĐHCN VẠN XUÂN
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Hệ thống ĐBCL nội bộ của Trƣờng Đại học Vạn Xuân đƣợc thiết kế, xây dựng, và
phát triển nhằm hƣớng đến liên tục đánh giá, đo lƣờng, kiểm soát, duy trì và cải thiện
chất lƣợng của mọi hoạt động chính yếu của nhà trƣờng nhƣ đào tạo, NCKH và PVCĐ.
Hệ thống ĐBCL hƣớng đến đáp ứng tốt sứ mệnh, tầm nhìn, đạt các mục tiêu chiến lƣợc
của nhà trƣờng và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên liên quan.
Cấu trúc tổ chức và nhân sự: cấu trúc tổ chức về hoạt động ĐBCL đã đƣợc thống
nhất từ cấp Trƣờng và đến cấp đơn vị (Hình 9.1.1). Cấu trúc này thể hiện rất rõ sự quan
tâm, cam kết của HĐQT, BGH đối với hoạt động ĐBCL. Ở Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân,
Hiệu trƣởng là ngƣời trực tiếp phụ trách công tác ĐBCL và cũng là đại diện lãnh đạo về
chất lƣợng của toàn trƣờng [H09.09.01.01-02].
Nhà trƣờng còn xây dựng hệ thống văn bản quy định về các hoạt động ĐBCL và
các hƣớng dẫn thực hiện để hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý [H09.09.01.03-04].
Trƣờng có bộ phận chuyên trách về công tác ĐBCL là ban ĐBCL đƣợc thành lập
vào ngày 20 tháng 7 năm 2015 [H09.09.01.01]. . Ban ĐBCL đƣợc điều hành bởi Hiệu
trƣởng cùng các thành viên chuyên trách đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành Đo lƣờng và
Đánh giá trong GD [H09.09.01.05-06], thành viên của Ban đảm bảo chất lƣợng thƣờng
xuyên tham gia các lớp tập huấn về các công tác ĐBCL và có đủ năng lực để triển khai
các hoạt động ĐBCL trong trƣờng. [H09.09.01.07-08].
Trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống ĐBCL bên trong của Trƣờng
ĐHCN Vạn Xuân nhƣ sau: Hiệu trƣởng có trách nhệm điều phối, giám sát và thúc đẩy
62

công tác ĐBCL nhằm thực hiện cam kết của lãnh đạp về việc xây dựng, áp dụng và cải
tiến thƣờng xuyên hệ thống ĐBCL [H09.09.01.02].
Trung tâm ĐBCL điều phố, giám sát và thức đẩy công tác ĐBCL với chức năng và
nhiệm vũ rõ rang. Ban ĐBCL có chức năng: Tham mƣu, giúp hiệu trƣởng trực tiếp tổ
chức thực hiện các hoạt động liên quan đến việc quản lý Nhà trƣờng theo tiêu chuẩn nội
bộ; Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá chất lƣợng giáo dục nội bộ Nhà trƣờng, giám
sát việc sử dụng các kết quả khảo sát để cải tiến chất lƣợng nhà trƣờng ; Điều phối công
tác đánh giá, KĐCL giáo dục ở cấp dộ trƣờng và cấp độ CTĐT theo các tiêu chuẩn Quốc
tế và Bộ GDDT; Lập kế hoạch ĐBCL và triển khai kế hoạch ĐBCL hàng năm
[H09.09.01.09].
Bộ phận ĐBCL ở các đơn vị đào tạo và chức năng có trách nhiệm tƣ vấn, hỗ trợ ,
thúc đầy và triển khai công tác ĐBCL tại các đơn vị.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lƣợc về ĐBCL (bao gồm chiến lƣợc,
chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc
đẩy công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao năng lực) để áp úng các mục tiêu chiến
lƣợc và ĐBCL của CSGD.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân xác định các mục tiêu chiến lƣợc cơ bản cần thực hiện:
(i) Chiến lƣợc về phát triển nguồn nhân lực; (ii) Chiến lƣợc phát triển về đào tạo; (iii)
Chiến lƣợc phát triển NCKH; (iv) Chiến lƣợc về Hợp tác quốc tế; (v) Chiến lƣợc phát
triển Công tác chính trị - tƣ tƣởng, công tác sinh viên và xây dựng văn hoá đại học; (vi)
Chiến lƣợc phát triển Cơ sở vật chất, Tài chính. Để đáp ứng các mục tiêu chiến lƣợc trên
và ĐBCL Nhà trƣờng, ĐHCNVạn Xuân xây dựng KHCL về công tác ĐBCL và xây
dựng chính sách chất lƣợng có sự tham gia góp ý của các bên liên quan [H09.09.02.0102]
Theo quy trình xây dựng kế hoạch chiến lƣợc, kế hoạch chiến lƣợc về công tác
ĐBCL đƣợc Trƣởng ban ĐBCL xây dựng dựa trên mục tiêu chung của Nhà trƣờng qua
từng năm học với các nội dung: Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lƣợng nội bộ; Rà
soát, hoàn thiện hệ thống văn bản về ĐBCL và KĐCLGD; Tăng cƣờng năng lực và phát
triển đội ngũ cán bộ phụ trách công tác ĐBCL; Đẩy mạnh hoạt động đánh giá và công
nhận đạt tiêu chuẩn chất lƣợng giáo dục cấp Cơ sở và cấp CTĐT; Khảo sát ý kiến các
bên liên quan về chất lƣợng giáo dục Nhà trƣờng; Tăng cƣờng truyền thông về ĐBCL và
KĐCL GD nhằm nâng cao nhận thức, tạo văn hóa chất lƣợng cho thầy và trò Trƣờng
ĐHCN Vạn Xuân. Trên KHCL về công tác ĐBCL từng giai đoạn, hàng năm các đơn vị
và Nhà trƣờng cụ thể hóa bằng MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL năm học
[H09.09.02.03].
Chính sách chất lƣợng: “Không ngừng nâng cao chất lƣợng dạy, học, NCKH nhằm
cung cấp cho ngƣời học những điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện các năng lực,
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, tự tin hội nhập với cộng đồng và quốc tế”.
Chính sách này đƣợc cụ thể trong các chính sách về đào tạo, chính sách nghiên cứu và
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chính sách PVCĐ. Nhà trƣờng ban hành Sổ tay chất lƣợng – là tài liệu mô tả hệ thống
quản lý chất lƣợng của Trƣờng và cách thức mà Nhà trƣờng đáp ứng yêu cầu của các tiêu
chuẩn để đƣợc chứng nhận là phù hợp với các tiêu chuẩn kiểm định [H09.09.02.04 -06].
Kế hoạch chất lƣợng và chính sách chất lƣợng của Trƣờng đƣợc Hiệu trƣởng phê
duyệt và công bố rộng rãi đến toàn thể CB-GV-NV trong trƣờng qua Văn bản. Tất cả các
trƣởng đơn vị có trách nhiệm truyền đạt nhằm đảm bảo tất cả cán bộ viên chức đều thấu
hiểu và triển khai thực hiện. Kế hoạch chất lƣợng và chính sách chất lƣợng đƣợc Trƣờng
xem xét định kỳ, đảm bảo phù hợp với chiến lƣợc phát triển của Trƣờng. Nhà trƣờng cam
kết luôn lắng nghe và giải quyết các yêu cầu của ngƣời học, của các bên liên quan một
cách chu đáo và tin cậy, đồng thời cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lƣợng
và chính sách chất lƣợng. Mọi hoạt động của trƣờng đều nhằm đáp ứng và đáp ứng tốt
hơn các yêu cầu của các bên liên quan vì chất lƣợng cần đƣợc thiết kế, phản chiếu, kiểm
soát từ nhiều góc nhìn khác nhau. Hệ thống ĐBCL của trƣờng là một hệ thống mở, sẵn
sàng lắng nghe và khuyến khích sự tham dự của tất cả các bên có liên quan nhƣ SV, cựu
SV, NTD, GV, nhân viên, các khoa, các phòng ban, các đối tác trong và ngoài nƣớc. Hệ
thống này cũng có đầu vào là các hƣớng dẫn, quy định, yêu cầu của pháp luật, Bộ GDĐT
và các tổ chức kiểm định uy tín mà Nhà trƣờng lựa chọn. Hàng năm, TT.ĐBCL tổ chức 2
loại khảo sát ý kiến các bên liên quan: (i) khảo sát ý kiến SV về CTĐT (ii) ý kiến NTD.
Sử dụng kết quả khảo sát để cải tiến chất lƣợng hoạt động Nhà trƣờng [H09.09.02.0709].
Các cán bộ, nhân viên kiểm định đƣợc tham gia tập huấn, đào tạo các khóa để nâng
cao chuyên môn, đảm bảo làm việc đúng với quy trình tự đánh giá của Nhà trƣờng
[H09.09.02.10].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lƣợc về ĐBCL đƣợc quán triệt và chuyển tải
thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện.
KHCL về ĐBCL đƣợc chuyển tải thành các kế hoạch dài hạn và ngăn hạn, những
kế hoạch này đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt và công bố rộng rãi đến toàn thể CB-GV-NV
trong trƣờng qua Website và văn bản [H09.09.03.01-03].
Hàng năm, vào tháng 8, Nhà trƣờng công bố MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL
năm học cho năm học mới. Trên cơ sở đó, tất cả các đơn vị trong trƣờng xây dựng kế
hoạch thực hiện MTCL năm học của từng đơn vị. MTCL đƣợc cụ thể bằng kế hoạch thực
hiện, lƣợng hoá với các PIs rõ ràng, cá nhân/bộ phận chịu nào trách nhiệm/phối hợp và
kết quả đạt đƣợc là gì (kèm minh chứng rõ ràng) và đƣợc chi tiết hoá trong công tác
tháng, trong đó có các kế hoạch tập huấn/hội thảo về công tác ĐBCL [H09.09.03.04].
Tất cả các trƣởng đơn vị có trách nhiệm truyền đạt nhằm đảm bảo tất cả cán bộ
viên chức đều thấu hiểu và triển thực hiện. Với văn hóa “chất lƣợng là trách nhiệm của
mọi ngƣời”, thông qua sổ tay chất lƣợngvà các quy trình nghiệp vụ, Trƣờng ĐHCN Vạn
Xuân khẳng định bốn thành phần chính trong hệ thống ĐBCL là: (i) Tất cả mọi ngƣời
đều có trách nhiệm duy trì chất lƣợng sản phẩm/dịch vụ; (ii) Tất cả mọi ngƣời đều có
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trách nhiệm củng cố chất lƣợng của sản phẩm/dịch vụ; (iii) Tất cả mọi ngƣời hiểu, sử
dụng, thấy mình là chủ hệ thống; (iv) Ngƣời hƣởng lợi (nhà quản lý/ngƣời học/các bên
liên quan khác) thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống và chất lƣợng sản phẩm/dịch vụ của Nhà
trƣờng.
Nhìn chung, các báo cáo về hoạt động công tác đảm bảo chất lƣợng của các bộ phận
chuyên trách cho thấy sự cố gắng của nhà trƣờng trong viêc thực hiện tốt các yêu cầu
đảm bảo chất lƣợng giáo dục cho công tác giảng dạy và đào tạo [H09.09.03.05-07].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 9.4: Hệ thống lƣu trừ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ
thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất lƣợng đƣợc triển khai.
Nhà trƣờng xây dựng một hệ thống lƣu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính
sách, hệ thống và các quy trình ĐBCL [H09.09.04.01-02]. Mỗi năm học, Nhà trƣờng đều
lên kế hoạch và tổng kết báo cáo về công tác ĐBCL để các cá nhân, đơn vị đều nắm đƣợc
hệ thống đảm bảo chất lƣợng của Nhà trƣờng [H09.09.04.03-04].
Với mỗi loại hoạt động, Nhà trƣờng đều có các văn bản, các quy trình nghiệp vụ nội
bộ, các hƣớng dẫn và các biểu mẫu đính kèm, giúp cho việc thực hiện thuận tiện và dễ
dàng [H09.09.04.05].
Ngoài ra, Nhà trƣờng đã xây dựng tài liệu Sổ tay chất lƣợng và chính sách chất
lƣợng [H09.09.04.06-07]. Tài liệu này mô tả hệ thống quản lý chất lƣợng của Nhà trƣờng
và cách thức mà Nhà trƣờng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn để đƣợc chứng nhận là phù
hợp với tiêu chuẩn chất lƣợng nội bộ. STCL bao gồm: Cam kết về chính sách chất lƣợng
của Nhà trƣờng, bộ máy tổ chức và phƣơng pháp quản lý công tác giảng dạy và quản lý
SV, các quy trình nghiệp vụ phục vụ cho sự phối hợp công tác của các đơn vị; mô tả sự
tƣơng tác giữa các quá trình trong hệ thống quản lý chất lƣợng giúp cho việc thực hiện,
duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lƣợng của Trƣờng có hiệu quả, nhằm
ĐBCL cho các bên quan tâm của Nhà trƣờng; hƣớng dẫn CB-GV-NV và SV thực hiện
theo đúng chính sách chất lƣợng mà BGH nhà trƣờng cam kết thông qua việc áp dụng
đúng các nguyên tắc quản lý chất lƣợng, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.
Về mặt hành chính, Trƣờng có đầy đủ hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý tất cả
các hoạt động của nhà trƣờng, vì vậy tất cả các văn bản ban hành đều đƣợc kiểm soát
chặt chẽ về nội dung và tính pháp lý đồng thời đƣợc Phòng TC-HC và các đơn vị lƣu trữ
nhằm tránh sự xung đột hoặc chồng chéo về nội dung giữa các văn bản. Việc quản lý văn
bản còn đƣợc P.TC-HC tin học hóa bằn hệ thống Google Drive nội bộ.
Các văn bản quy định kiểm định chất lƣợng của Bộ GD&ĐT cũng nhƣ quy định về
chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị của Trƣờng đƣợc ban hành và tạo thuận lợi trong
công tác điều hành hoạt động của Trƣờng [H09.09.04.08 – 09].
Về tài chính, trƣờng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đƣợc điều chỉnh cho phù hợp
với tình hình cụ thể của nhà trƣờng và công khai thực hiện tốt quy chế này trong các đơn
vị.
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Về tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo, nhà trƣờng ban hành các văn bản về thực
hiện quy chế học vụ, Quy trình xây dựng thẩm định và ban hành CTĐT và CĐR, Quy
trình lập kế hoạch giảng dạy;…
Về hoạt động KHCN, trƣờng đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội
đồng khoa học và đào tạo; Quy định chế độ làm việc đối với Nghiên cứu viên.
Ngoài ra, trƣờng còn các hệ thống văn bản về quản lý ngƣời học, hệ thống văn bản
về hoạt động ĐBCL, hệ thống văn bản về hợp tác quốc tế. Các quy trình nghiệp vụ đƣợc
rà soát đảm bảo nhất quán trong toàn trƣờng đƣợc phổ biến tới cá nhân/ đơn vị trong toàn
trƣờng thông qua các cuộc họp ĐBCL hằng năm cũng nhƣ các văn bản, website trƣờng ,
hệ thống email cá nhân [H09.09.04.10-11]
Ngoài các báo cáo hằng năm, Nhà trƣờng cũng có các loại báo cáo về Đảm bảo chất
lƣợng nhƣ: Báo cáo về hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lƣợng trƣờng 2014, Báo cáo
thực trạng công tác ĐBCL 2015 …[H09.09.04.12]. Điều này cho thấy sự quan tâm của
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân tới việc đảm bảo chất lƣợng cơ sở giáo dục và chất lƣợng đào
tạo.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính đƣơc
thiết lập để đo lƣờng kết quả công tac ĐBCL của CSGD.
Kế hoạch chất lƣợng và chính sách chất lƣợng đƣợc Trƣờng xem xét định kỳ, đảm
bảo phù hợp với chiến lƣợc phát triển của Trƣờng.
Vào tháng 6 hàng năm, Nhà trƣờng lên thông báo cho tất cả các cá nhân và đơn vị
trong Trƣờng chuẩn bị cho công tác ĐBCL năm học mới. Căn cứ các kế hoạch năm học,
các đơn vị xây dựng MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL [H09.09.05.01]
Với mỗi mảng công tác, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện để đạt mục
tiêu đề ra, có bộ chỉ số rõ ràng (PIs); cá nhân/đơn vị nào chịu trách nhiệm chính/phối hợp
để thực hiện; Thời gian nào thì hoàn thành [H09.09.05.02]. Khi xây dựng các chỉ số PIs
cần đạt đƣợc, các đơn vị phải đảm bảo nguyên tắc SMART: phải khả thi, phải đo lƣờng
đƣợc, sát với thực tế để tất cảcác thành viên trong đơn vị có thể thực hiện đƣợc và phải có
thời hạn hoàn thành. Ngoài các chỉ số PIs, Nhà trƣờng còn xây dựng bộ chỉ số PIs để
quản lý các rủi ro tiềm ẩn thể hiện trong các quy trình nghiệp vụ và trong các Kế hoạch
thực hiện MTCL năm học [H09.09.05.03].
Đối với các cá nhân, Nhà trƣờng ban hành Quy định về chế độ làm việc của GV,
Quy chế trả lƣơng cho CB-GV-NV, Quy định thù lao giảng dạy năm học,
…[H09.09.05.04] với các chỉ số rõ ràng mà mỗi CB-GV-NV phải thực hiện để hoàn
thành khối lƣợng công việc theo các kế hoạch đề ra. Trên căn cứ đó, Nhà trƣờng đánh giá
xếp loại thi đua cá nhân với những mức khen thƣởng hoặc kỷ luật hợp lý. Lãnh đạo các
đơn vị có trách nhiệm tổ chức theo dõi ngày giờ công, khối lƣợng và chất lƣợng công
việc của CB-GV-NV thuộc đơn vị và gửi về Phòng TC - HC làm cơ sở thanh toán tiền
lƣơng hàng tháng; cuối năm học tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB66

GV-NV thuộc đơn vị, gửi về Phòng TC - HC làm cơ sở để Hội đồng đánh giá cấp
Trƣờng xác định Hệ số hoàn thành nhiệm vụ để thanh toán tiền lƣơng bổ sung cuối năm
học.
Cuối mỗi năm học, từng cá nhân, đơn vị đều làm báo cáo tổng kết công tác năm
học, dựa trên các chỉ số đƣợc thiết lập (mức độ hoàn thành công tác, kế hoạch năm học)
các cá nhân/tập thể đối sánh với các kết quả đạt đƣợc của năm học để xếp loại thi
đua [H09.09.05.05], [H09.09.05.06], [H09.09.05.07].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 9.6: Quy trình lập kế hoạch , các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu
phấn đầu chính đƣợc cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lƣợc và ĐBCL của
CSGD
Nhằm đảm bảo các kế hoạch, các chỉ số và các chỉ tiêu phấn đấu đề ra đáp ứng mục
tiêu chiến lƣợc, phù hợp với định hƣớng phát triển đã đề ra, Nhà trƣờng liên tục hoàn
thiện và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lƣợng bên trong để tiến tới đánh giá nội bộ toàn
cơ sở đảo tạo [H09.09.06.01].
Hằng năm nhà trƣờng định kỳ hoặc không định kỳ tổ chức cuộc họp để rà soát,
phân tích và kết luận về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý chất lƣợng, xem xét
tính phù hợp, tính đầy đủ, tính hiệu lực và không ngừng nâng cao hiệu quả của Hệ thống
quản lý chất lƣợng của Nhà trƣờng [H09.09.06.02]. Thời điểm cơ sở giáo dục thực hiện
rà soát và cải tiến quy trình lập kế hoạch các hoạt động để đáp ứng mục tiêu chiến lƣợc
và đảm bảo chất lƣợng là 5 năm, theo chu kỳ đánh giá [H09.09.06.03].
Các nội dung đƣợc BGH đƣa ra xem xét gồm một số vấn đề sau: Việc thực hiện và
rà soát quy trình tự đánh giá, các quy trình nghiệp vụ [H09.09.06.04]; Kết quả khảo sát ý
kiến của các bên liên quan (SV, Cựu SV, NTD) [H09.09.06.05]…
Cụ thể với các mảng công việc chính như sau:
Công tác quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn nội bộ: Thực hiện kiểm soát, cập nhật
các quy trình, biểu mẫu đã đƣợc phê duyệt; định kỳ báo cáo các điểm không phù hợp đã
xảy ra trong năm học và đề xuất cải tiền ( nếu cần thiết). Dựa trên báo cáo, những chỉ số
đã đề ra, nếu sau rà soát, chỉ số nào chƣa đạt đƣợc, cái đơn vị giải tình kèm minh chứng.
Kết quả thực hiện các chỉ số ( đạt hay khồng đạt ) là cơ sở để các đơn vị xây dựng kế
hoạch mục tiêu chất lƣợng cho năm học tiếp theo, đồng thời các quy trình nghiệp vụ cũng
đƣợc cập nhật theo hƣớng cải tiến cho phù hợp [H09.09.06.06 – 07]. Thực hiện các báo
cảo sơ kết/ tổng kết năm học và các báo cáo khác về hoạt động của đơn vị
[H09.09.06.08].
Công tác khảo sát, đánh giá chất lƣợng giáo dục trong nội bộ trƣờng: thực hiện khảo
sát ý kiến các bên liên quan về chất lƣợng giảng dạy và phục vụ của nhà trƣờng, xử lý,
phân tích dữ liệu thu đƣợc và đƣa ra các đề xuất cải tiến; Tiến hành thƣờng xuyên và định
kỳ các hoạt động đảm bảo chất lƣợng theo hƣớng dẫn và quy định của Bộ GDĐT, báo
các hiện trạng công tác đảm bảo chất lƣợng hằng năm [H09.09.06.02].
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Công tác đánh giá, kiểm định chất lƣợng giáo dục chƣơng trình đào tạo, cơ sở đào
tạo theo tiêu chuẩn của bộ GDĐT [H09.09.06.09].
Thông qua hoạt động rà soát, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lƣợng, Nhà trƣờng đã
đạt nhiều kết quả trong công tác đảm bảo chất lƣợng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Lãnh đạo nhà trƣờng quan tâm và chỉ đạo sâu sát hoạt động ĐBCL bên trong. Mạng
lƣới ĐBCL bên trong (bao gồm tất cả các đơn vị trong Trƣờng) đƣợc thành lập.
Nhà trƣờng đã xây dựng, vận hành một hệ thống các quy trình nhiệp vụ và các thủ
tục bắt buộc, chuyển đến các bên liên quan nhằm triển khai, kiểm soát tất cả các hoạt
động trong Trƣờng, nâng cao chất lƣợng đào tạo, NCKH và PVCĐ cũng nhƣ các lĩnh vực
chiến lƣợc khác.
Các KHCL đã đƣợc chuyển tải thành các MTCL với các chỉ số PIs rõ ràng, đƣợc rà
soát qua đánh giá nội bộ và đƣợc khắc phục, cải tiến kịp thời.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Đội ngũ nhân sự làm công tác ĐBCL của đơn vị chuyên trách còn mỏng, còn tại các
đơn vị khác phần lớn làm công tác kiêm nhiệm, do đó mức đầu tƣ chuyên sâu về công tác
này còn hạn chế. Việc thay đổi nhân sự đảm trách công tác ĐBCL của một số
khoa/viện/trung tâm ít nhiều ảnh hƣởng đến công tác này.
Sau các cuộc họp, một số biên bản chƣa đƣợc công bố thông qua hệ thống văn bản
nội bộ hoặc Website để các bên liên quan tiện theo dõi.
Kế hoạch cải tiến
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Mục
tiêu
Khắc
phục
tồn tại
1
Khắc
phục
tồn tại
2
Khắc
phục
tồn tại
3
Khắc
phục

Nội dung
Cử một số CB-GV-NV làm công tác
ĐBCLGD tham gia học tập tác lớp bồi dƣỡng
về nghiệp vụ chuyên môn, đạt yêu cầu về
chuẩn ĐBCLGD.
Mở them các trang tin Website nội bộ để đƣa
các biên bản các cuộc họp cho mọi ngƣời
theo dõi
Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lƣợng
nội bộ
Lãnh đạo nhà trƣờng quan tâm và chỉ đạo sâu
sát các hoạt động ĐBCL bên trong

Đơn vị/cá nhân
thực hiện

P.TC-HC,
Ban.ĐBCL

BP.CNTT, P.TC
–HC
B.ĐBCL, Tất cả
đơn vị
HĐQT, BGH,
B.ĐBCL, Tất cả

Thời
gian
thực
hiện
Từ năm
học
2018 –
2019
Từ năm
học
2018 –
2019
Từ năm
học
2018 –
2019
Từ năm
học
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TT

Mục
tiêu

Đơn vị/cá nhân
thực hiện

Nội dung

đơn vị

tồn tại
4

5

6

Duy trì cập nhật, cải tiến các quy trình nghiệp
Khắc vụ và các biểu mẫu liên quan nhăm triển
phục khai, kiểm soáy tất cả các hoạt động trong
tồn tại Trƣờng, nâng cao chat lƣợng đào tạo, NCKH,
5
PVCĐ cũng nhƣ các lĩnh vực chiến lƣợc
khác.
Khắc Các KHCL đƣợc chuyển tải thành MTCL với
phục các chỉ số PIs rõ rang, đƣợc rà soát qua đánh
tồn tại giá nội bộ và DGN hằng năm và đƣợc khắc
6
phục, cải tiến kịp thời
Mức đánh giá
Tiêu chuẩn/tiêu chí
Tiêu chuẩn 9
Tiêu chí 9.1
Tiêu chí 9.2
Tiêu chí 9.3
Tiêu chí 9.4
Tiêu chí 9.5
Tiêu chí 9.6

Thời
gian
thực
hiện
2018 –
2019

B.ĐBCL, Tất cả
đơn vị có các
Quy trình nghiệp
vụ

Từ năm
học
2018 –
2019

B.ĐBCL, Tất cả
đơn vị

Từ năm
học
2018 –
2019

Tự đánh giá
4
4
4
4
4
4
4

Tiêu chí 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài
Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài đƣợc
thiết lập
Nhà trƣờng xây dựng chính sách chất lƣợng [H10.10.01.01] và hệ thống đánh giá
chất lƣợng thông qua hoạt động tự đánh giá (đánh giá bên trong), đây là một hoạt động
cần thiết để đảm bảo các chính sách, hệ thống, các quy trình vẫn phù hợp và có hiệu quả
trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc của Nhà trƣờng.
Hoạt động tự đánh giá (đánh giá bên trong) nhằm kiểm soát và cải tiến chất lƣợng
Nhà trƣờng bao gồm: tự đánh giá để KĐCL CTĐT (theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT)
và tự đánh giá để KĐCL CSGD (theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT). Nhà trƣờng ra
quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá và chia thành các nhóm, phân chia công việc
cụ thể, xây dựng kế hoạch tự đánh giá rõ ràng, chi tiết và đƣợc đề cập trong kế hoạch
công tác ĐBCL năm học [H10.10.01.02-03].
Đánh giá nội bộ để kiểm định chất lƣợng CTĐT hay CSGD: Nhà trƣờng thực hiện
công tác tự đánh giá theo quy trình và chu kỳ KĐCL của Bộ GD&ĐT quy định (Thông
tƣ 38/2013/TT-BGDĐT và Thông tƣ 12/2017/TT-ĐBCL) [H10.10.01.04 - 05].
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Nhà trƣờng còn gửi ngƣời tham dự các đợt tập huấn và tổ chức tập huấn đội ngũ
CB-GV-NV cho công tác tự đánh giá [H10.10.01.06-07].
Theo hƣớng dẫn của Bộ GD&ĐT, Nhà trƣờng đã tiến hành thành lập Hội đồng tự
đánh giá; Xây dựng Kế hoạch tự đánh giá, thành lập Ban thƣ ký và các Nhóm công tác
chịu trách nhiệm một số tiểu chuẩn; Xác định nguồn lực (nhân lực, vật lực, kinh phí);
Lập thời gian biểu, ứng với mỗi công việc phải có đơn vị chịu trách nhiệm chính, trách
nhiệm phối hợp, thời gian thực hiện; P.TC-HC và Ban.ĐBCL chịu trách nhiệm trao đổi
với tổ chức KĐCL.
Trong thời gian sắp tới, Nhà trƣờng sẽ tiến thành thƣc hiện đánh giá ngoài để nâng
cao chat lƣợng chƣơng trình đào tạo và hoạt động giảng dạy của nhà trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7.
Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá ngoài đƣợc thực hiện định kỳ bởi cán bộ và/
hoặc các chuyên gia độc lập đã đƣợc đào tạo.
Hằng năm, Nhà trƣờng đƣa ra các kế hoạch năm học và phổ biến cho các cá nhân/
đơn vị thông qua các văn bản, cuộc họp. Nội dung các cuộc họ chủ yêu về việc trình bày
kết quả rà soát chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất lƣợng thực hiện
trong năm học trƣớc, lắng nghe ý kiến đóng góp cho công tác đảm bảo chất lƣợng…
[H10.10.02.01-09].
Hoạt động tự đánh giá của nhà trƣờng đƣợc thực hiện theo từng giai đoạn theo kế
hoạch. Ban ĐBCL lập kế hoạch đánh giá nội bộ kèm theo các nội dung, lịch trình đánh
giá rõ rang đƣợc tiến hành đánh giá bởi các đánh giá viên là những nguồi có kinh nghiệm
và đƣợc tham gia các hoạt động đào tạo kiểm định và tập huẩn [H10.10.02.10-14.
Các đánh giá viên đƣợc chia làm 7 nhóm. Từng nhóm sẽ tiến hành đánh giá từng
tiêu chí theo tiêu chuẩn đánh giá do Bộ GD&ĐT đƣa ra. Thông qua lần đánh giá nội bộ,
rà soát lại các KPIs, các chính sách, các kế hoạch về đào tạo, NCKH và PVCĐ đã đề ra
[H10.10.02.15-16]
Hội đồng tự đánh giá đƣợc thành lập , có trách nhiệm triển khai công tác tự đánh
giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn, tiêu chí do Bộ GD&ĐT hƣớng dẫn và kế hoạch về
công tác tự đánh giá do Ban giám hiệu đề ra.
Những đƣợt đánh giá nội bọ đƣợc công khai về kế hoạch đánh giá, nội dung đánh
giá và danh sách các đánh giá viên trên Website của Trƣờng, của Ban ĐBCL, trên lịch
công tác để mọi ngƣời biết và triển khai thực hiện.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài
đƣợc rà soát
Việc thành lập Hội đồng tự đánh giá cho thấy quyết tâm lâu dài của Trƣờng ĐHCN
Vạn Xuân trong việc thực hiện các hoạt động kiểm định chất lƣợng và đảm bảo chất
lƣợng chƣơng trình đào tạo và hoạt động giảng dạy của Nhà trƣờng [H10.10.03.01-04].
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Thông qua quá trình tự đánh giá, Nhà trƣờng thấy đƣợc các điểm mạnh, các điểm
còn tồn tại qua các lĩnh vực hoạt động trong nhà trƣờng, tìm thấy các điểm không phù
hợp, phân tích nguyên nhân và đƣa ra các kế hoạch cái tiền [H10.10.03.05]
Trong quá trình tự đánh giá, tất cả các đơn vị chức năng cũng nhƣ các đơn vị đào
tạo tiến hành rà soát các hoạt động của đơn vị, báo cáo tiến độ thực hiện so với kế hoạch
đề ra, hoàn tất hồ sơ minh chứng về tất cả các hoạt động: dạy và học; tỷ lệ SV lên lớp,
SV bỏ học; hoạt động NCKH; nguồn nhân lực; CSVC; quan hệ quốc tế; PVCĐ; sự hài
lòng của các bên liên quan về chất lƣợng đào tạo, về CTĐT và CĐR, về chất lƣợng đội
ngũ nhân viên hỗ trợ và về chất lƣợng SV tốt nghiệp, … [H10.10.03.06-09]
Ngoài ra, Nhà trƣờng còn xây dựng 2 quy trình: - Quy trình kiểm soát sự không
phù hợp; - Quy trình tiến hành hành động khắc phục/phòng ngừa [H10.10.03.05]. Quy
trình kiểm soát sự không phù hợp nhằm mục đích: (i) Quy định rõ trách nhiệm, quyền
hạn và phƣơng pháp kiểm soát, xử lý sự không phù hợp đƣợc phát hiện trong quá trình
vận hành hệ thống quản lý và đào tạo tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân (ii) Theo dõi, thống
kê các sự không phù hợp trong quá trình đào tạo nhằm đƣa ra các giải pháp khắc phục,
phòng ngừa. Phân loại sự không phù hợp nặng (loại 1), sự không phù hợp nhẹ (loại 2) và
các điểm lƣu ý để yêu cầu các đơn vị tiến hành khắc phục, cải tiến. Quy trình tiến hành
hành động khắc phục/phòng ngừa quy định cách tiến hành các biện pháp khắc
phục/phòng ngừa và không ngừng cải tiến chất lƣợng các mặt công tác nhằm phát hiện,
loại trừ, ngăn chặn và hạn chế tối đa các nguyên nhân có thể gây nên những vấn đề ảnh
hƣởng đến chất lƣợng mọi hoạt động của Nhà trƣờng.
Các báo cáo về tính hiệu quả chƣơng trình đào tạo và chuẩn đầu ra đang thực hiện
chính là sự cố gắng cải tiến và gặt hái đƣợc kết quả của Nhà trƣờng trong công tác đảm
bảo chất lƣợng.
Dự kiến sau đợt đánh giá nội bộ 2018, nhà trƣờng sẽ tiến hành thực hiện Đánh giá
ngoài bởi các chuyên gia, kiểm định viên có chuyên môn. Báo cáo các điều kiện đảm bảo
chất lƣợng của cơ sở giáo dục từ phía Trung tâm KDCLGD Đại học Đà Nẵng là sự thúc
đẩy để Nhà trƣờng tiến hành những đợt đánh giá ngoài [H10.10.03.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá
ngoài đƣợc cải tiến để đáp cứng các mục tiêu chiến lƣợc của CSGD
Hằng năm, Nhà trƣờng tiến hành rà soát lại tất cả các quy trình nghiệp vụ và các thủ
tục bắt buộc để đảm bảo các quy trình vận hành có hiệu quả và phù hợp với thực tế nhà
trƣờng [H10.10.04.01]. Ngoài ra, trƣớc khi bắt đầu việc tự đánh giá nội bộ, Nhà trƣờng
cũng rà soát lại quy trình tự đánh giá để đảm bảo việc tự đánh giá diễn ra hợp lý, đúng
quy trình [H10.10.04.02].
Sau đợt đánh giá nội bộ, các đơn vị sẽ tiến hành hành động khắc phục/ phòng ngừa
để giảm thiểu các tác động không mong muốn và cải tiến để đáp ứng mục tiêu chiến lƣợc
của Nhà trƣờng [H10.10.04.03 – 04]. Đồng thời, Ban ĐBCL tổ chức các cuộc họp để
71

lắng nghe ý kiến và đóng góp cho nội dung đảm bảo chất lƣợng, phân tích nguyên nhân,
lƣu ý những lỗi gặp lại nhirug lần và yêu cầu các đơn vị đƣa vào quản lý rủi ro và tƣ vấn
biện pháp xử lý, các cơ hội cải tiến [H10.10.04.05 – 07].
Để triển khai kế hoạch tự đánh giá, Nhà trƣờng tiến hành tổng hợp các ý kiến
góp ý từ SV [H10.10.04.08-11], và phân tích tình hình tuyển sinh, nhập học hằng năm
[H10.10.04.12 – 14].
Ngoài ra, căn cứ các tiêu chí đánh giá chất lƣợng của các bộ tiêu chuẩn của Bộ
GD&ĐT, Nhà trƣờng sẽ tiến hành rà soát, đối sánh, nhìn nhận những điểm còn hạn chế,
để từ đó đƣa ra các biện pháp khắc phục cải tiến hợp lý, hiệu quả để đáp ứng các mục
tiêu chiến lƣợc của Nhà trƣờng [H10.10.04.15 – 17].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Nhà trƣờng đã xây dựng kế hoạch ĐBCL, trong đó có kế hoạch tự đánh giá và
chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài với các hƣớng dẫn rõ ràng thông qua thủ tục đánh giá
nội bộ..
Tóm tắt các điểm tồn tại
Đội ngũ kiểm định viên còn mỏng, cần đƣợc tham gia nhiều hơn các khóa tập huấn.
Số lƣợng đánh giá viên tham gia các đợt đánh giá nội bộ còn ít, làm cho thời gian
đánh giá kéo dài.
Kế hoạch hành động
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Nội dung
B.ĐBCL tăng cƣờng rà soát kế hoạch tự
đánh giá của các CTĐT đã lên kế hoạch,
hỗ trợ tối đa nhân sự và tìm kiếm thông
tin minh chứng giúp các khoa hoàn thành
việc kiểm định, để chuẩn bị cho đánh giá
ngoài
B.ĐBCL tăng cƣờng đội ngũ đánh giá
viên đƣợc đào tạo để đẩy nhanh các đợt
đánh giá nội bộ. Tăng cƣờng đào tạo các
kiểm định viên đƣợc chọn lựa.
Duy trì kế hoạch đánh giá nội bộ và
chuẩn vị cho việc đánh giá ngoài

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

B.ĐBCL, Các
đơn vị đăng
ký kiểm định

T-ừ
năm học
2018 –
2019

B.ĐBCL, Các
đánh giá viên
đƣợc chọn
B.ĐBCL, Tất
cả đơn vị

Từ năm
học
2018 –
2019
Từ năm
học
2018 –
2019
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TT

Mục
tiêu

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

B.ĐBCL, Tất
cả đơn vị

ừ năm
học
2018 –
2019

B.ĐBCL, Tất
cả đơn vị

Từ năm
học
2018 –
2019

Nội dung

Tăng cƣờng số lƣợng và chất lƣợng đội
ngũ đánh giá viên của Trƣờng. Cử ngƣời
4
tham gia các lớp đào tạo kiểm định viên
hoạch các lớp tập huấn về công tác
ĐBCL trong nƣớc và quốc tế
Phát
Sau đợt đánh giá nội bộ, các điểm mạnh
huy
và những điểm tồn tại đƣợc phát hiện,
5
điểm
phân tích, theo dõi hành động khắc phục
mạnh 3
cải tiến chặt chẽ hơn.
Mức đánh giá
Phát
huy
điểm
mạnh 2

Tiêu chuẩn/tiêu chí
Tiêu chuẩn 10
Tiêu chí 10.1
Tiêu chí 10.2
Tiêu chí 10.3
Tiêu chí 10.4

Tự đánh giá
4
4
4
4
4

Tiêu chí 11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lƣợng bên trong
Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu
thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phuc vụ cộng đồng đƣợc thiết lập.
Nhà trƣờng thiết lập kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong nhằm hỗ trợ hoạt
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, duy trì hệ thống thông tin liên
lạc bên trong thông suốt giữa các đơn vị có liên quan đến các quá trình của hệ thống
ĐBCL [H11.11.01.01].Thông tin đƣợc thực hiện thông qua: Các cuộc họp giao ban; Các
công văn, chỉ thị, báo cáo dạng văn bản (tồn tại dƣới 2 dạng là văn bản dạng giấy và văn
bản dạng điện tử); Các quy trình điều hành trong hệ thống; Thông qua điện thoại; Gặp
trao đổi trực tiếp, góp ý qua hòm thƣ; Hệ thống mạng nội bộ; email cá nhân, ...
Các thông tin dạng văn bản: Việc tổ chức quản lý các hoạt động của Nhà trƣờng
đều dựa trên những văn bản pháp lý của Nhà nƣớc, của ngành giáo dục để xây dựng hệ
thống văn bản phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động và điều kiện thực tế của mình
nhằm đảm bảo cho quá trình hoạt động của Nhà trƣờng ngày càng hiệu quả. Các văn bản
về tổ chức, quản lý các hoạt động của Nhà trƣờng đƣợc giao cho các đơn vị chức năng
soạn thảo, Hiệu trƣởng ký duyệt ban hành, phổ biến và lƣu trữ [H11.11.01.02].
Với mỗi hoạt động của Nhà trƣờng đều có các văn bản, hƣớng dẫn giúp cho việc
thực hiện đƣợc thuận tiện và dễ dàng. Để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, NCKH,Nhà
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trƣờng thiết lập hệ thống các văn bản về đào tạo, quản lý SV ;xây dựng các quy trình,
quy định rõ ràng nhằm hƣớng dẫn và quản lý ngƣời học, thông tin các chủ trƣơng chính
sách đến ngƣời học, hƣớng dẫn ngƣời học thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong thời
gian học tập tại trƣờng [H11.11.01.03-08].
Bên cạnh đó, về công tác giảng dạy, Nhà trƣờng có quy định về chế độ làm việc của
GV; quy chế chi tiêu nội bộ [H11.11.01.09 – 12]; Về NCKH, Nhà trƣờng cũng đã xây
dựng các quy trình, quy định rõ ràng nhằm phát huy kết quả NCKH, phân bổ nguồn kinh
phí dành cho NCKH hợp lý, quy định rõ ràng về các quyền lợi và nghĩa vụ của GV và
SV khi tham gia NCKH nhằm giúp thúc đẩy hoạt động NCKH của trƣờng [H11.11.01.13
– 17]. Các hoạt động PVCĐ chủ yếu đƣợc chuyển tải đến các đối tƣợng là SV và đƣợc
P.CTSV chủ trì thực hiện qua hệ thống văn bản của Phòng [H11.11.01.18 – 22].
Nhà trƣờng cũng tổ chức các loại khảo sát các bên liên quan để tiếp thu ý kiến
[H11.11.01.23 – 28]. Ngoài ra, nhà trƣờng áp dụng phƣơng án quản lý thông tin bên
trong bằng hệ thống công nghệ thông tin [H11.11.01.29]. Để triển khai phƣơng án
này, Nhà trƣờng thành lập Ban CNTT có trách nhiệm: Hỗ trợ việc quản lý CNTT tại các
cơ sở trong Trƣờng; Tham mƣu về ứng dụng CNTT trong quản lý và đào tạo; Giúp quản
lý và điều hành các lĩnh vực thuộc CNTT trong Nhà trƣờng [H11.11.01.30]. Xác định rõ
NCKH dịch vụ là tiêu chí để phục vụ, Nhà trƣờng đã trang bị hệ thống mạng Wifi giúp
cho CB-GV-NV và SV có thể tiện lợi truy cập Internet và sử dụng tài nguyên CNTT vào
hoạt động dạy và học cũng nhƣ công tác quản lý, NCKH và PVCĐ. Đƣợc bố trí ở những
vị trí thuận lợi nhất giúp cho ngƣời dùng có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ wifi của nhà
trƣờng.
Các văn bản pháp quy và các văn bản quản lý đƣợc Nhà trƣờng phổ biến rộng rãi
trong toàn trƣờng qua các kênh thông tin: Hệ thống văn bản hành chính; Website nội bộ;
Website của Nhà trƣờng; Hệ thống hộp thƣ điện tử của các đơn vị; Hệ thống email cá
nhân [H11.11.01.31].
Nhà trƣờng tổ chức các cuộc họp, hội thảo nhằm bàn về việc xây dựng hệ thống
quản lý thông tin đảm bảo chất lƣợng bên trong nhà trƣờng [H11.11.01.32 – 34]. Hệ
thống thông tin ĐBCL bên trong thực sự là “bộ não” của Nhà trƣờng, là nơi tƣơng tác
giúp các tri thức đƣợc tạo ra từ các dữ liệu và thông tin thu thập đƣợc đã hỗ trợ cho mọi
mặt công tác, cải tiến chất lƣợng, lập kế hoạch và ra các quyết định.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dự liệu
phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhăm
hỗ trợ cho việc ra quyết định, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân xây dựng hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lƣợng
bên trong trên nền tảng công nghệ thông tin để hỗ trợ các công tác ra quyết định cho các
hoạt động trong Trƣờng và chuyển tải thông tin đễn các bên liên quan kịp thời.
Nhà trƣờng xây dựng hệ thống mạng Lan đƣợc liên kết đầy đủ tới các phòng ban
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làm việc [H11.11.02.01]. Hiện tại nhà trƣờng sử dụng hệ thống Google Education để
quản lý và vẫn hành các công việc bao gồm hệ thống email nội bộ, lịch làm việc, soạn
thảo văn bản online, quản lý và chia s tài liệu và Google Driver team [H11.11.02.02].
Để đảm bảo các công việc đảm bảo chất lƣợng trên nền tảng công nghệ thông tin
hoạt động tốt, nhà trƣờng thành lập Ban Công nghệ thông tin có trách nhiệm hỗ trợ nhà
Trƣờng các công việc liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin [H11.11.02.03].
Nhằm đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, bảo mật và an toàn hệ thống trao đổi thông
tin tin, đồng thời thông tin phải đƣợc phân tích, đảm bảo tính chính xác và sẵn có để cung
cấp kịp thời cho các bên liên quan, bên cạnh “ Sổ theo dõi công văn” do P. TC-HC quản
lý [H11.11.02.04 – 06], Nhà trƣờng còn ban hành các Quy trình nội bộ [H11.11.01.07 –
21].
Ban ĐBCL còn tiến hành lấy ý kiến khảo sát , đánh giá về hoạt đọng giảng dạy của
giảng viên, về chất lƣợng khóa học, ý kiến của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên qua các
năm và tiến hành phân tích nguyên nhân và kết quả, góp phần cung cấp them thông tin
giúp Nhà trƣờng có biện pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động các mặt công tác
[H11.11.02.22 – 27].
Nhà trƣờng cũng có các hội thảo góp ý cho việc xây dựng, điều chỉnh CTĐT và
CĐR [H11.11.02.28]. Khi ban hành các quy trình nghiệp vụ, Nhà trƣờng đã đề cập đến
những rủi ro có thể gặp phải và đề ra biện pháp khắc phục nhằm hạn chế/tránh những rủi
ro có thể gặp phải. Việc quản lý rủi ro cũng đƣợc đề cập đến trong “ Quy trình kiểm soát
sự không phù hợp và Quy trình hành động phòng ngừa” [H11.11.02.29].
Các thông tin về Nhà trƣờng, về đào tạo nhƣ: CTĐT, đề cƣơng môn học, đăng
ký học phần, TKB, lịch thi, kết quả học tập rèn luyện, ... cũng nhƣ các thông tin về
NCKH và PVCĐ luôn có sẵn và đƣợc cung cấp kịp thời cho ngƣời học và các bên liên
quan khác qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Tất cả các thông tin về ĐBCL bên trong
Nhà trƣờng bao gồm các thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp (các kết quả phân tích dữ
liệu) đều đƣợc ban hành và tổ chức lƣu trữ theo đúng các quy định hành chính của Nhà
nƣớc, phù hợp, chính xác và luôn sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan, đồng
thời hỗ trợ cho việc ra các quyết định giúp cho việc điều hành và quản lý của Nhà trƣờng
thuận lợi và hiệu quả.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong,
số lƣợng, chất lƣợng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin.
Hệ thống thông tin đảm bảo chất lƣợng bên trong của Nhà Trƣờng đƣợc rà soát chặt
chẽ và thể hiện trong quy trình và thủ tục quản lý nhƣ : Quy trình quản lý văn bản đi –
đến thống qua Sổ theo dõi công văn các năm [H11.11.03.02 – 04]. Nhà trƣờng cũng quy
định, phân công rõ nhiệm vụ của từng đơn vị phòng/ ban để đảm bảo các quy trình, thủ
tục quản lý đƣợc thực hiện đúng [ H11.11.03.01].
Việc rà soát đƣợc thực hiện từ khâu kiểm soát thể thức văn bản ( do P.TC-HC chịu
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trách nhiệm), tính nhất quán trong nội dung thông tin, tiến độ thực hiện, phát hành, lƣu
trữ, … ( do đơn vị ra văn bản và P.TC-HC chịu trách nhiệm). Nhà trƣờng giao trách
nhiệm cho từng đơn vị chức năng chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính bảo mật và an
toàn dữ liệu, thông tin thuộc đơn vị mình quản lý.
Hằng năm, Nhà trƣờng thông báo lấy ý kiến của tất cả các đơn vị/ cá nhân về việc
rà soát các thủ tục và quy trình nghiệp vụ và các biểu mẫu đính kèm để bổ sung, sửa đổi
hoặc loại bỏ bớt cho phù hợp với thực tế đơn vị, của Nhà trƣờng [H11.11.03.05- 07]. Tất
cả các đơn vị trong Trƣờng đều phải có cơ chế sao lƣu dự phòng dữ liệu, đảm bảo không
để mất mất thông tin dữ liệu và đƣợc kiểm soát, các thủ tục và quy trình nghiệp vụ giúp
quy định, hƣớng dẫn và phân công nhiệm vụ thực hiện rà soát, điều chỉnh hệ thống quản
lý thông tin đảm bảo chat lƣợng bên trong đƣợc thống nhất [H11.11.03.08 – 23]. Các
thông tin dạng số liệu, các đơn vị phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu lƣu trữ và báo cáo
(thông tin SV, GV, CSVC, NCKH, …) để dựa vào đó Nhà trƣờng sử dụng chp việc ra
các Quyết định, và lập kế hoạch có liên quan [H11.11.03.24 – 27].
Tính bảo mật và an toàn của dữ liệu đƣợc đảm bảo: Đối với thông tin dạng điện tử,
Nhà trƣờng có hệ thống quản lý thông tin, văn bản nội bộ [H11.11.03.28]. Để đáp ứng tốt
nhu cầu truy cập và kết nối Internet, cũng nhƣ đảm bảo tốt khả năng đáp ứng việc dạy và
học nhà trƣờng đã đầu tƣ trang bị cơ sở hạ tầng Internet [H11.11.03.29]. Ban công nghệ
thông tin đƣợc thành lập tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan và sử dụng phản hồi
để cung cấp, bổ sung, điều chỉnh các nhu cầu về công nghệ thông tin kịp thời
[H11.11.03.30].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng nhƣ các chính sách,
quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong đƣợc cải tiến để hỗ trợ
đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng nhƣ các chính sách, quy trình và kế
hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong Nhà trƣờng luôn đƣợc rà soát và cải tiến nhằm
hỗ trợ tích cực trong mọi hoạt động của Nhà trƣờng và trong công tác đào tạo, NCKH và
PVCĐ.
Hằng năm, nhà trƣờng tiến hành rà soát các quy trình, các thủ tục nội bộ, các biểu
mẫu đính kèm cho phù hợp với thực tế công tác quản lý và của các Phòng ban,
Khoa/Trung tâm trong Trƣờng. Tài liệu mới thay đổi, đƣợc ban hành và cập nhật kịp
thời; tài liệu hết hiệu lực đƣợc thu hồi. [H11.11.04.01 – 03].
Nhà trƣờng dựa trên báo cao thống kê từng năm học, báo cáo phân tích lấy ý kiến từ
các bên liên quan, tiến hành phân tích và sử dụng để nâng cao chất lƣợng đào tạo, NCKH
và PVCĐ [H11.11.04.04 – 10].
Đảm bảo thông tin của Nhà trƣờng đƣợc bảo vệ toàn vẹn trƣớc các nguy cơ xâm
nhập trái phép, Nhà trƣờng đã chú trọng đầu tƣ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
[H11.11.04.11 – 12].
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Qua quá trình rà soát, đến nay, hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lƣợng bên
trong của Nhà trƣờng ngày càng đảm bảo về số lƣợng và chất lƣợng, đảm báo sự thống
nhất, bảo mật và an toàn, đáp ứng nhu cầu thông tin của các bên liên quan, hỗ trợ tích cực
trong mọi hoạt động của Nhà trƣờng và trong công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ.
Các quy trình nghiệp vụ, thủ tục đƣợc nhà trƣờng chú trọng rà soát, đảm bảo mọi
công việc của Nhà trƣờng và các đơn vị Phòng ban hoạt động chặt chẽ [H11.11.04.13 –
29].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Nhà trƣờng thiết lập hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong đa dạng, đảm bảo
việc thu nhận, xử lý, báo cáo và chuyển thông tin đến các bên liên quan kịp thời, đảm bảo
sự thống nhất, bảo mật và an toàn.
Hàng năm, TT.ĐBCL đã tổ chức có hệ thống các loại khảo sát ý kiến các bên liên
quan về chất lƣợng giảng dạy môn học, chất lƣợng khóa học, chất lƣợng quản lý phục vụ,
chất lƣợng đào tạo của chƣơng trình. Việc tổ chức khảo sát và sử dụng có hiệu quả các
kết quả khảo sát để nâng cao chất lƣợng nội bộ hơn 10 năm nay đã đi vào nề nếp và tạo
thành văn hóa chất lƣợng trong trƣờng.
Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong luôn đƣợc rà soát, cải tiến về số lƣợng,
chất lƣợng, sự thống nhất và tính bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Việc khảo sát ý kiến cựu SV và NTD chƣa thu đƣợc kết quả tốt, số phiếu thu lại
thấp, tỷ lệ phiếu có giá trị thống kê chƣa cao. Trách nhiệm tổ chức khảo sát của các
Khoa/viện chƣa cao, còn ỷ lại TT.ĐBCL.
Vấn đề tin học hóa quản lý hệ thống thông tin của các đơn vị đào tạo còn lúng túng,
chƣa đồng bộ.
Kế hoạch hành động

TT

Mục
tiêu

1

Khắc
phục
tồn tại
1

2

Khắc
phục
tồn tại

Nội dung
BGH phân công trách nhiệm rõ ràng
về việc khảo sát ý kiến cựu SV
và NTD giữa các đơn vị:
TT.ĐBCL,P.CTSV, TT.HTDN&
VLSV, Khoa/viện. Rà soát để cải
tiến việc triển khai khảo sát sao cho
có hiệu quả đối với 2 đối tƣợng này.
Tất cả các đơn vị đào tạo áp dụng
triệt để việc tin học hóa quản lý hệ
thống thông tin của đơn vị.

Đơn vị/cá nhân
thực hiện

Thời
gian
thực
hiện

Tất cả đơn vị

Từ
năm
học
2018
2019

khoa/viện/trung
tâm,
TT.ĐBCL,

Từ
năm
học
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TT

Mục
tiêu

Nội dung

Đơn vị/cá nhân
thực hiện
P.TC-HC và
BP.CNTT

2

3

Phát
huy
điểm
mạnh
1

Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý
thông tin ĐBCL bên trong đa dạng,
đảm bảo việc thu nhận, xử lý, báo
cáo và chuyển thông tin đến các bên
liên quan kịp thời, đảm bảo sự
thống nhất, bảo mật và an toàn.

P.TC-HC,
BP.CNTT,
tất cả các đơn vị

4

Phát
huy
điểm
mạnh
2

Tiếp tục duy trì hệ thống các loại
khảo sát ý kiến các bên liên quan và
sử dụng có hiệu quả các kết quả
khảo sát để nâng cao chất lƣợng nội
bộ.

TT.ĐBCL,
Tất cả các đơn
vị

5

Phát
huy
điểm
mạnh
3

Tăng cƣờng ứng dụng CNTT trong
việc xây dụng hệ thống quản lý
thông tin ĐBCL trong Trƣờng đã hỗ
trợ các hoạt động đào tạo, NCKH
và PVCĐ rất hiệu quả. Đặc biệt là
hệ thống các phần mềm chuyên biệt
nhƣ: edusoft, khảo sát ý kiến các
bên liên quan, đánh giá kết quả rèn
luyện SV, phần mềm tính thù lao,
phần mềm quản lý nhân sự, ...

6

Phát
huy
điểm
mạnh
4

Luôn rà soát, cải tiến hệ thống quản
lý thông tin ĐBCL bên trong nhằm
đảm bảo sự thống nhất và tính bảo
mật, an toàn của dữ liệu và thông tin
trong toàn Trƣờng.

Thời
gian
thực
hiện
2018
2019
Từ
năm
học
2018
2019
Từ
năm
học
2018
2019

P.CNTT, P.TCHC, Tất cả các
đơn vị

Từ
năm
học
2018
2019

P.TC-HC, Tất cả
các đơn vị

Từ
năm
học
2018
2019

Mức đánh giá
Tiêu chuẩn/tiêu chí
Tiêu chuẩn 11
Tiêu chí 11.1
Tiêu chí 11.2
Tiêu chí 11.3
Tiêu chí 11.4

Tự đánh giá
4
4
4
4
4
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Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lƣợng
Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lƣợng của CSGD bao
gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Nâng cao chất lƣợng là một hoạt động có tính chiến lƣợc và có kế hoạch trong
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân. Đƣợc thực hiện thông qua việc không ngừng nâng cao chất
lƣơng các mặt hoạt động về chính sách, thủ tục, hệ thống, quy trình, nguồn lực, … nhằm
thực hiện tốt nhất các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ [H12.12.01.01 – 09].
Nhà trƣờng ban hành các Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, Quy trình khắc
phục/ phòng ngừa, Quy trình rà soát – đánh giá quy trình tự đánh giá, nhằm quy định các
hoạt động đánh giá, rà aost, các tiến hành các biện pháp phòng ngừa để không ngừng cải
tiến chất lƣợng công tác quản lý, công tác giảng dạy, NCKH và PVCĐ [H12.12.01.10 –
13]. Theo đó, tất cả các sự không phù hợp hoặc không đáp ứng theo yêu cầu, quy định
của Nhà trƣờng để ra đƣợc phát hiện sau đợt đánh giá nội bộ, lãnh đạo các đơn vị sẽ chịu
trách nhiệm phân tích nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiển.
Tất cả phải có hồ sơ lƣu trƣc và lập sổ theo dõi. Tất cả các đơn vị đều phải có trách nhiệm
thực hiện rà soát, cải tiến hoạt động của từng đơn vị.
Chính sách: Các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ đƣợc rà soát hằng năm, và
cải tiến (nếu cần) cho năm học mới thông qua hệ thống các quy chế nhƣ Quy chế đào tạo
tín chỉ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế lƣơng … [H12.12.01.14 – 21]; các quy định nhƣ
Chính sách tuyển dụng nhân sự, Quy định về mức thu học phí năm học,…[H12.12.01.14
– 21]; các chính sách về tài chính cho các hoạt động Đào tạo, NCKH và PVCĐ ngày càng
đƣợc chú trọng [H12.12.01.14 – 21]. Các đơn vị chức năng chịu trách nhiệm rà soát các
chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị, đề nghị hƣớng cải tiến và
gửi đến P.TC – HC. P.TC – HC chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dói việc rà soát các chính
sách, chế độ trình lên HĐQT và BGH xem xét.
Hệ thống: Toàn bộ hệ thống hoạt động của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc rà soát
hằng năm. Đánh giá nội bộ là đợt rà soát tổng thể giúp nhà trƣờng nhìn nhận đƣợc nững
tồn tại để từ đó có biện pháp khắc phục khả thi nhằm đáp úng tầm nhìn, sứ mạng và kế
hoạch chiến lƣợc đề ra [H12.12.01.22 – 30].
Quy trình, thủ tục: Để quản lý tất cả các hoạt động một cách có hiệu quả, Nhà
trƣờng ban hành một hệ thống các Quy trình nghiệp vụ, các thủ tục bắt buộc kèm theo các
hƣớng dẫn và biểu mẫu rõ rang. Đồng thời, toàn bộ các quy trình và thủ tục này cũng
đƣợc rà soát hằng năm nhằm đảm bảo phù hợp với hệ thống và không ngừng nâng cáo
chất lƣợng quản lý các mặt hoạt động trong trƣờng. Việc rà soát các quy trình nghiệp vụ,
các thủ tục bắt buộc đƣợc các đơn vị biên soạn tiến hành vào cuối mỗi năm học để chuẩn
bị cho năm học mới, Ban ĐBCL chịu trách nhiệm giám sát việc cải tiến (nếu có), tổng
hợp và đƣa lên website cho các đơn vị cùng thực hiện [H12.12.01.31].
Nguồn lực: Trong những năm gần đây, Nhà trƣờng rất chú trọng vào nguồn lực và
có kế hoạch nâng cao chất lƣợng nguồn lực mà đặc biệt là nguồn nhân lực và tài chính
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luôn là vấn đề đƣợc HĐQT và BGH đề cập trong các cuộc họp. Về nguồn nhân lực: Nhà
trƣờng xây dựng chính sách tuyển dụng CB – GV – NV, bồi dƣỡng đội ngũ, thu hút nhân
tài, xác lập quỹ đầu tƣ cho hoạt động này nhằm tăng về số lƣợng và chất lƣợng đội ngũ
[H12.12.01.32 – 34]. Về tài chính: kế hoạch tăng cƣờng nguồn lực tài chính, đa dạng hóa
các nguồn thu cũng đƣợc đề cập đến trong các cuộc họp HĐQT; Dự trù kinh phí hoạt
động [H12.12.01.35 – 36]; Kế hoạch kinh phí [H12.12.01.37 – 38]; Bảng cân đối tài
khoản [H12.12.01.39 – 42]; Báo cáo thu chi [H12.12.01.43 – 45].
Kế hoạch không ngừng nâng cao chất lƣợng các mặt hoạt động trong Trƣờng về
chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục, nguồn lực,… nhằm thực hiện tốt nhất các hoạt
động đào tạo, NCKH và PVCĐ luôn đƣợc đƣa ra trong các cuộc họp.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh
để nâng cao chất lƣợng hoạt động đƣợc thiết lập.
Chất lƣợng mọi hoạt động trong Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân ngày càng đƣợc nâng
cao là nhờ Nhà trƣờng đã thiết lập các quy trình và tiêu chí lựa chọn đối tác hợp tác rõ
ràng và nhờ các đơn vị luôn sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh để đƣa ra các biện
pháp, kế hoạch và cải tiến mọi hoạt động của đơn vị mình.
Các tiêu chí lựa chọn đối tác: Chọn đối tác hợp tác “tốt” là việc vô cùng quan trọng
đối với Nhà trƣờng, bởi nó quyết định 50% tỷ lệ thành công. Quy trình lựa chọn đối tác
hợp tác của ĐHCN Vạn Xuân qua các bƣớc sau: (i) Liệt kê các tiêu chí lựa chọn; (ii) Tìm
kiếm các đối tác thực tế; (iii) Sàng lọc danh sách sơ khảo ban đầu (thông qua trao đổi
thông tin ban đầu, các mối quan tâm, ...); (iv) Lựa chọn đối tác hợp tác từ danh sách sơ
khảo; (v) Đạt tới thỏa thuận về tiếp cận nội dung hợp tác (Lập kế hoạch cùng nhau. Nhất
trí các điều khoản cùng nhau. Dự thảo hợp đồng) ... [H12.12.02.01 – 02].
Các đối tác hợp tác trong nƣớc và quốc tế của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân bao gồm:
Các doanh nghiệp trong nƣớc; Các trƣờng đại học và tổ chức nƣớc ngoài; Hội cựu SV;
Các tổ chức chính phủ/phi chính phủ, ... Các đối tác này hoặc do Nhà trƣờng tìm kiếm
hoặc các tổ chức tự tìm đến đặt vấn đề hợp tác với Nhà trƣờng hoặc thông qua các cơ
quan ngoại giao để cùng Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo,
nghiên cứu và phát triển (R&D), trao đổi nguồn nhân lực (học giả, SV và chuyên gia),
thƣơng mại hóa kết quả R&D, xây dựng và phổ biến CTĐT, học tập suốt đời,... Nhà
trƣờng xây dựng các tiêu chí rõ ràng để lựa chọn đối tác hợp tác: (i) Đối với các trƣờng
đại học: Là trƣờng ĐH danh tiếng; Là trƣờng đã đƣợc KĐCL hoặc có chƣơng trình liên
kết đào tạo đƣợc KĐCL; CTĐT tƣơng thích để có thể trao đổi SV và công nhận bằng cấp
lẫn nhau; Học phí phù hợp; Đảm bảo tính pháp lý của văn bằng đƣợc cấp; Có kinh
nghiệm chăm sóc và hỗ trợ SV quốc tế, đặc biệt là SV Việt Nam; Có các chƣơng trình hỗ
trợ việc làm cũng nhƣ các dịch vụ tiện ích; Có nhiều chính sách học bổng hữu ích; ... (ii)
Đối với các doanh nghiệp: Đối tác phải vững mạnh, nổi tiếng, đáng tin cậy; Có nguồn tài
chính vững chắc; …[H12.12.02.01 – 02]. Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân có một danh sách
những việc cần phải làm để không bỏ qua chi tiết nào khi lựa chọn đối tác. Làm sao đảm
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bảo hiểu các đối tác của mình thông qua các chuyến tham quan hai chiều, gặp gỡ BGH
hai bên và đảm bảo các Trƣờng hợp tác phải đƣợc công nhận. Trƣớc hết, trong biên bản
thỏa thuận giữa hai bên phải ghi rõ làm sao đo lƣờng đƣợc chất lƣợng của chƣơng trình
giảng dạy, cũng nhƣ quản lý đƣợc chất lƣợng và bảo đảm đƣợc chất lƣợng của chƣơng
trình [H12.12.02.03 – 04].
Các thông tin so chuẩn: Hƣớng đến cải tiến liên tục và nâng cao chất lƣợng, ngoài
đánh giá nội bộ theo hệ thống quản lý chất lƣợng nội bộ, Nhà trƣờng còn tự đánh giá
CSGD và CTĐT dựa trên bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Trên cơ sở các thông tin so
chuẩn từ các tiêu chí của các bộ tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GDĐT, Nhà trƣờng đối sánh
với chính mình, để từ đó đƣa ra những nhận định về những điểm mạnh, điểm tồn tại
chung của hệ thống, đƣa ra các kế hoạch cải tiến, xác định những thực tiễn tốt và rút ra
những bài học kinh nghiệm để giúp Trƣờng nâng cao chất lƣợng và vị thế trong hệ thống
GDĐH [H12.12.02.05].
Đối sánh: Nhà trƣờng thực hiện đối sánh nhằm vào một trong các mục tiêu sau: (i)
Đối sánh để hiểu rõ hiện trạng của chính mình; (ii) Đối sánh để xác định khoảng cách
giữa mình và các chuẩn mực khách quan bên ngoài mà mình muốn đạt; Và (iii) Đối sánh
nhằm học hỏi những phƣơng pháp thực hành tốt nhất từ bên ngoài để triển khai tại đơn vị.
Ba mục tiêu này không tồn tại độc lập, mà kết hợp với nhau thành một hệ thống thứ bậc,
các mục tiêu đi từ thấp đến cao trên con đƣờng tự cải tiến của Nhà trƣờng. Để đảm bảo
công tác xây dựng năm học đƣợc thực hiện một cách đồng bộ và thống nhất trong toàn
trƣờng và hỗ trợ cho việc đối sánh giữa các năm học, các kế hoạch năm học đƣợc đƣa ra
với các mục tiêu cục thể [H12.12.02.06 – 09]; đề án tuyển sinh hằng năm [H12.12.02.10 –
14]; Quy chế tuyển sinh rõ rang, minh bạch [H12.12.02.15 – 18];
Ngoài ra, Nhà trƣờng tiến hành phân tích tình tuyển sinh và nhập học hằng năm
[H12.12.02.19 – 21]; có có các cuộc họp thẩm định chƣơng trình đào tạo và chuẩn đầu ra
từng khoa để nâng cao chất lƣợng theo từng năm học [H12.12.02.22].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cƣờng các hoạt
động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo
So chuẩn và đối sánh là quy trình mang tính tích cực, cung cấp các đo lƣờng khách
quan nhằm phục vụ cho việc đƣa ra các giá trị mang tính sáng tạo, đặt ra mục đích và
phƣơng hƣớng cải tiến dẫn đến việc đổi mới trong giáo dục.
Các thông tin so chuẩn: Việc tự đánh giá có tác dụng thúc đẩy chất lƣợng đào tạo
của Nhà trƣờng. Qua quá trình tự đánh giá, Nhà trƣờng đã tự xem xét, nghiên cứu dựa
trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục để báo cáo về thực trạng chất lƣợng giáo
dục, hiệu quả hoạt động đào tạo NCKH, nhân lực, CSVC và các vấn đề liên quan khác, để
từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất
lƣợng giáo dục. Qua quá trình chuẩn bị cho đợt tự đánh giá, văn hóa chất lƣợng của tập
thể CB-GV-NV và SV Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân ngày đƣợc nâng lên. Mọi ngƣời ý thức
đƣợc rằng, chất lƣợng không phải là trách nhiệm của lãnh đạo mà là của từng thành viên,
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mỗi ngƣời là một viên gạch xây nên ngôi nhà vững chắc Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân
[H12.12.03.01 – 02].
Đối sánh trong TS: Hàng năm, vào tháng 10, P. ĐT tổng kết tình hình TS năm học;
Đối sánh và phân tích các kết quả TS đạt đƣợc so với năm trƣớc (Điểm đầu vào, chỉ tiêu
TS, kết quả TS; Vùng tuyển, ...); Đối sánh với các trƣờng ĐH khác (cùng khối ngành) của
các trƣờng tƣ thục và trƣờng công lập; Dựa trên kết quả việc làm của SV tốt nghiệp ra
trƣờng; TT.TT-TS điều chỉnh, cải tiến, cập nhật chính sách và xây dựng kế hoạch TS
hàng năm cho phù hợp, điều chỉnh đề án tuyển sinh, … nhằm duy trì số lƣợng đầu vào ít
nhất là bằng hoặc tăng lên so với năm trƣớc [H12.12.03.03 – 27].
Đối sánh CTĐT của một số trƣờng trong nƣớc và quốc tế khi xây dựng CTĐT để
mở một ngành học mới với quy trình nhƣ sau: Hội đồng Khoa lựa chọn, đề xuất một số
CTĐT trong nƣớc và quốc tế đƣợc xem là tốt; Bỏ phiếu thăm dò ý kiến lựa chọn của các
thành viên; và lựa chọn CTĐT để đối sánh. Khi đối sánh, các Khoa/viện căn cứ một số
tiêu chí: CTĐT đƣợc lựa chọn đã đƣợc KĐCL của một trƣờng có uy tín trong nƣớc hay
quốc tế; Cùng/tƣơng đƣơng với ngành đào tạo mà Nhà trƣờng muốn mở; Có những điểm
tƣơng đồng trong CTĐT của 2 bên về mục tiêu, CĐR, thời gian đào tạo, khối lƣợng kiến
thức toàn khóa, đối tƣợng TS, quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, ... [H12.12.03.28 –
45].
Đối sánh với CĐR: Qua các kết quả đối sánh hằng năm, Nhà trƣờng đã có nhiều
biện pháp khác nhau nhằm cải tiến chất lƣợng đầu ra, cải tiến tỷ lệ việc làm SV sau khi ra
trƣờng. Kết quả tỷ lệ SV Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân ra trƣờng có việc làm ngày càng tăng,
đáp ứng yêu cầu NTD [H12.12.03.46 – 54].
Đối sánh mức độ hài lòng của các bên liên quan: Sau khi tiến hành khảo sát ý kiến
các bên liên quan về mức độ hài lòng về chất lƣợng giảng dạy của GV, về CTĐT và
CĐR, về chất lƣợng dịch vụ Nhà trƣờng và về chất lƣợng của đội ngũ nhân viên hỗ trợ,
Ban ĐBCL tiến hành báo cáo và gửi kết quả các loại khảo sát về cho HĐQT, BGH và tất
cả các đơn vị trong Trƣờng [H12.12.03.55 – 56].
Ngoài ra, hàng năm, Nhà trƣờng còn cử nhiều đoàn CB-GV-NV đi tham quan học
tập trong và ngoài nƣớc để học tập về mô hình quản lý, về chuyên môn nghiệp vụ, về
công tác ĐBCL, KHCN, ... nhằm áp dụng nâng cao chất lƣợng hoạt động Nhà
trƣờng.Việc so chuẩn và đối sánh, ngoài việc giúp Nhà trƣờng tăng cƣờng các hoạt động
ĐBCL, còn giúp các đơn vị xác định những điểm mạnh của mình (để phát triển chúng
hơn nữa) cũng nhƣ những điểm yếu của ngƣời khác để biến chúng thành cơ hội của mình;
khuyến khích đổi mới và sáng tạo và tạo điều kiện cho những thay đổi trong quản lý.
Tự đánh giá: Đạt mức 5/7
Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh
rà soát
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân xem so chuẩn và đối sánh là phƣơng pháp mang tính liên
tục dùng để đánh giá, cải tiến sản phẩm, dịch vụ và thói quen để đạt đƣợc vị trí dẫn đầu
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trong hệ thống giáo dục. Vì vậy, quy trình lựa chọn, sử dụng thông tin so chuẩn và đối
sánh luôn đƣợc rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, tránh rủi ro và luôn đem lại kết quả tốt
nhất.
Các đơn vị có đối tác hợp tác thƣờng xuyên rà soát quy trình lựa chọn đối tác hợp
tác đào tạo, rà soát các tiêu chí lựa chọn, khảo sát mức độ hài lòng của ngƣời học, theo
dõi và phát triển tất cả những thỏa thuận hợp tác, Website của đối tác, cũng nhƣ các bảng
xếp hạng có liên quan để củng cố hay loại bỏ đối tác thích hợp hay không thích hợp để
tránh rủi ro [H12.12.04.01]. Việc rà soát lựa chọn đối tác của các đơn vị còn đƣợc thể
hiện rõ thông qua các báo cáo tổng kết công tác tháng, năm [H12.12.04.06 – 09]; và thông
qua các cuộc họp rà soát đối tác hợp tác [H12.12.04.02 – 05].
Các thông tin so chuẩn và đối sánh trong tất cả các hoạt động: TS, đào tạo, KHCN,
ĐBCL, tài chính, ... đƣợc rà soát hàng năm để điều chỉnh, cải tiến kịp thời [H12.12.04.10
– 12].
Về KĐCL CSGD, Trƣờng cũng tiến hành tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất
lƣợng giáo dục. Qua mỗi lần Tự Đánh giá, ứng với mỗi tiêu chuẩn, tiêu chí, Nhà trƣờng
lại rà soát các thông tin so chuẩn, đối sánh lại các yêu cầu của nội hàm tiêu chí, xem có
những thay đổi gì để cập nhật kịp thời [H12.12.04.13].
Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, tất cả các quy trình, các quy định, chức năng
nhiệm vụ của các đơn vị, cơ cấu tổ chức Nhà trƣờng, ... luôn đƣợc rà soát nhằm đảm bảo
mọi hoạt động đƣợc đi đúng hƣớng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và KHCL phát triển
của Trƣờng qua từng giai đoạn [H12.12.04.14 – 16].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn , sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh
đƣợc cải tiến để liên tục đạt dƣợc các kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phục vụ cộng đồng.
Hệ thống ĐBCL bên trong của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân luôn vững mạnh là nhờ
đƣợc theo dõi thƣờng xuyên, định kỳ rà soát và cải tiến. Các quy trình lựa chọn, sử dụng
các thông tin so chuẩn và đối sánh sau khi đƣợc rà soát, Nhà trƣờng tiến hành cải tiến
nhằm luôn đảm bảo có một hệ thống các quy trình tối ƣu nhất.
Các đơn vị có đối tác hợp tác sau khi rà soát quy trình lựa chọn đối tác hợp tác đào
tạo, rà soát các tiêu chí lựa chọn, xem còn phù hợp với đối tác hay không, tiến hành cải
tiến quy trình với các tiêu chuẩn phù hợp hơn, nhằm củng cố hay loại bỏ đối tác thích hợp
hay không thích hợp, lập danh sách các đối tác đƣợc rà soát chọn lọc theo từng tiêu chí cụ
thể [H12.12.05.01 – 03].
Các thông tin so chuẩn và đối sánh các mặt hoạt động của Nhà trƣờng với những
yêu cầu mới của các tiêu chí, điều khoản của các hệ thống quản lý chất lƣợng nội bộ luôn
đƣợc cải tiến cho phù hợp với các phiên bản mới. Các quyết định, kế hoạch, nội dung tự
đánh giá sau khi đƣợc rà soát so chuẩn, đƣợc chỉnh sửa lại cho phù hợp [H12.12.05.04 –
07].
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Khi xây dựng các đề án tuyển sinh, ngoài việc đối sánh các tiêu chí xét
tuyển P.TVTS cũng đã tham chiếu các tiêu chí đối sánh của các trƣờng khác khi lựa
chọn, xác định thang đo chuẩn [H12.12.05.08 – 14].
Trong các cuộc họp giao ban của HĐQT, của BGH và của lãnh đạo các đơn vị hàng
tuần, hàng tháng và hàng năm, các quy trình, các quy định, các chính sách, ... sau khi rà
soát đƣợc trao đổi và cuối cùng đƣa ra các nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định, các
chính sách mới đã đƣợc cải tiến nhằm đạt đƣợc các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH
và PVCĐ. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, tất cả các đơn vị trong Trƣờng đều phải
tập trung triển khai thực hiện 7 nội dung: (i) ĐBCL giáo dục đào tạo toàn diện; tăng SV
giỏi, SV5T, lớp học tiên tiến; Giảm SV yếu kém, SV bị buộc thôi học.Thành lập quỹ học
bổng. Đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm định. (ii) Đẩy mạnh hoạt động NCKH trong
toàn Trƣờng; ban hành quy chế chính thức về hoạt động NCKH. Xác lập Quỹ hoạt động
NCKH (iii) Hoàn thiện quy hoạch sử dụng, nâng cấp toàn diện CSVC, tiếp tục tăng
cƣờng đầu tƣ trang thiết bị theo yêu cầu tiên tiến, hiện đại và đồng bộ đáp ứng yêu cầu
CĐR. (iv) Xây dựng quy chế mới về tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ, thu hút nhân
tài. Xác lập quỹ đầu tƣ cho hoạt động này. (v) Xây dựng quy chế chính thức về công tác
chăm sóc, hỗ trợ SV, động viên SV tự giác, chủ động nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu
dƣỡng, học tập và phát triển toàn diện. (vi) Nghiên cứu xây dựng quy chế về hoạt động
khởi nghiệp, sáng tạo, việc làm, cựu SV và liên kết doanh nghiệp. Lập quỹ hỗ trợ cho các
hoạt động này. (vii) Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đẩy mạnh
công tác truyền thông nội bộ, xây dựng và phát hiện các gƣơng điển hình ngƣời tốt việc
tốt [H12.12.05.08 – 14].
Tự đánh giá: Đạt mức 5/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Nhà trƣờng đã có kế hoạch liên tục nâng cao chất lƣợng hệ thống ĐBCL bên trong
bền vững, bao gồm các chính sách, các quy trình, thủ tục và các nguồn lực với các mốc
thời gian và chỉ tiêu cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt nhất các hoạt động đào tạo, NCKH
và phục vụ cộng đồng.
Các kết quả so chuẩn và đối sánh đƣợc sử dụng để tăng cƣờng các hoạt động ĐBCL
trong trƣờng.
Quy trình lựa chọn đối tác, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh đƣợc xây
dựng nhằm nâng cao chất lƣợng các hoạt động trong Trƣờng. Các tiêu chí và quy trình
lựa chọn đối tác thƣờng xuyên đƣợc rà soát và cải tiến sao cho phù hợp với từng bối cảnh
phát triển Nhà trƣờng.

84

Tóm tắt các điểm tồn tại
Nhà trƣờng chƣa có biện pháp chế tài các đơn vị thực hiện hành động khắc phục cải
tiến các lỗi phát hiện sau mỗi đợt đánh giá nội bộ còn chậm.
Kế hoạch hành động

TT

Mục
tiêu

1

Khắc
phục
tồn tại
1

2

Phát
huy
điểm
mạnh 1

3

Phát
huy
điểm
mạnh 2

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Nội dung
Tăng cƣờng đánh giá ngoài. Cử các kiểm
định viên tham gia các khóa tập huấn chuẩn
bị cho các đợt đánh giá ngoài.
Nhà trƣờng có kế hoạch liên tục nâng cao
chất lƣợng hệ thống ĐBCL bên trong bền
vững, bao gồm các chính sách, các quy
trình, thủ tục và các nguồn lực với các mốc
thời gian và chỉ tiêu cụ thể để đảm bảo thực
hiện tốt nhất các hoạt động đào tạo, NCKH
và phục vụ cộng đồng.
Sử dụng các kết quả so chuẩn và đối sánh
để tăng cƣờng các hoạt động ĐBCL trong
trƣờng.

Luôn áp dụng quy trình lựa chọn đối tác, sử
dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh
Phát
nhằm nâng cao chất lƣợng các hoạt động
huy
4
trong Trƣờng. Các tiêu chí của quy trình lựa
điểm
chọn đối tác thƣờng xuyên đƣợc rà soát và
mạnh 3
cải tiến sao cho phù hợp với từng bối cảnh
phát triển Nhà trƣờng.
Mức đánh giá tiêu chí
Tiêu chuẩn/tiêu chí
Tiêu chuẩn 12
Tiêu chí 12.1
Tiêu chí 12.2
Tiêu chí 12.3
Tiêu chí 12.4
Tiêu chí 12.5

B.ĐBCL,
Tất cả đơn
vị

Thời
gian
thực
hiện
Từ năm
học
20182019

Tất cả các
đơn vị,
B.ĐBCL

Từ năm
học
20182019

Tất cả các
đơn vị

Từ năm
học
20182019

TT.ĐBCL,
Tất cả các
đơn vị

Từ năm
học
20182019

Tự đánh giá
4,40
4
4
5
4
5
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Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học
Tiêu Chí 13.1: Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh
cho các chƣơng trình đào tạo khác nhau của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân hiện đang Tuyển Sinh các trình độ cao đẳng, đại học với
các chƣơng trình khác nhau: (i) TS bậc ĐH, CĐ chính quy; (ii) TS ĐH liên thông, văn
bằng 2. Với mỗi CTĐT khác nhau, Nhà trƣờng xây dựng các Kế hoạch tuyển sinh và
phân công cụ thể phù hợp thực tế từng giai đoạn H13.13.01.06 - 08.
Ngoài các chính sách ƣu tiên trong TS của Bộ GD&ĐT, Nhà trƣờng đã xây dựng
các chính sách đế án TS và đƣợc điều chỉnh cho phù hợp hàng năm với tình hình của
trƣờng và địa phƣơng [H13.13.01.01 - 05].
Để chuẩn bị cho công tác TS, hàng năm dựa trên quy chế TS của Bộ GD&ĐT và kết
quả TS của trƣờng trong các năm trƣớc, Nhà trƣờng tiến hành các buổi họp rút kinh
nghiệm và xây dựng đế án TS riêng phù hợp, phân công trách nhiệm và xác định thời gian
cụ thể cho các đơn vị/cá nhân liên quan [H13.13.01.09 - 11]. Các ban trực thuộc hội đồng
kết hợp cùng các đơn vị sẽ căn cứ vào các Biên bản họp này để xây dựng Kế hoạch và
triển khai công việc trong mỗi kỳ TS.
Để thông tin đƣợc đến gần hơn với thí sinh cả nƣớc, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân chú
trọng truyền thông trên tất cả các kênh thông tin. Dựa vào kế hoạch chung của Nhà
trƣờng, Bộ phận TS xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết cho công tác tƣ
vấn TS, bao gồm: thông tin TS, tƣ vấn mùa thi và tuyên truyền trực tiếp và lập thông báo
TS [H13.13.01.12 – 15].
Định kỳ hàng năm, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân tham gia Ngày hội tƣ vấn TS đƣợc tổ
chức tại các địa phƣơng thu hút đông đảo phụ huynh và HS quan tâm tìm hiểu về Trƣờng.
Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp, Nhà trƣờng còn truyền thông trên Website của trƣờng
[http://www.vxut.edu.vn/].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 13.2: Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn ngƣời học có Tiêu chuẩn/Tiêu
chí chất lƣợng cho mỗi chƣơng trình đào tạo.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân luôn theo đuổi định hƣớng chất lƣợng đầu ra đáp ứng nhu
cầu nhân lực xã hội. Chất lƣợng đầu ra phụ thuộc đáng kể vào chất lƣợng đầu vào và các
tiêu chí cũng nhƣ quá trình tuyển chọn. Vì vậy, đối với mỗi CTĐT, tùy theo phƣơng thức
TS, Nhà trƣờng đƣa ra các tiêu chí để lựa chọn đầu vào phù hợp. Hàng năm, ĐHCN
VạnXuân đếu thành lập Hội đồng TS theo quy định [H13.13.02.01 – 04]. BGH sẽ tổ chức
họp Hội đồng TS xác định tiêu chí lựa chọn ngƣời học, hình thức thi/xét tuyển cho từng
CTĐT [H13.13.02.23 - 25].
Năm 2016, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã áp dụng phƣơng thức xét tuyển Đại học để
TS trình độ Đại học và Cao đẳng chính quy:
Phƣơng thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia;
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Phƣơng thứ 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn;
Trong đó, đối với phƣơng thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia (phƣơng thức 1),
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT
[H13.13.02.23].
Đối với phƣơng thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn (phƣơng thức 2),
điều kiện xét tuyển bao gồm: Tốt nghiệp THPT (hoặc tƣơng đƣơng); Tổng điểm trung
bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên cho trình độ
Đại học và 16,5 điểm trở lên cho trình độ Cao Đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
[H13.13.02.23].
TS bậc ĐH, CĐ chính quy: Năm 2017 & 2018, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã áp
dụng phƣơng thức xét tuyển Đại học để TS trình độ Đại học chính quy:
Phƣơng thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia;
Phƣơng thứ 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn;
Trong đó, đối với phƣơng thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia (phƣơng thức 1),
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT
[H13.13.02.24 - 25].
Đối với phƣơng thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn (phƣơng thức 2),
điều kiện xét tuyển bao gồm: Tốt nghiệp THPT (hoặc tƣơng đƣơng); Tổng điểm trung
bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên [H13.13.02.24 25].
Để ĐBCL ngƣời học cho từng CTĐT, ngay từ đầu trong quy trình TS, Trƣờng
ĐHCN Vạn Xuân đã lựa chọn các tổ hợp môn phù hợp với từng ngành học để xét tuyển.
Các tổ hợp môn này có tính chất điển hình, yêu cầu thí sinh cần phải đạt vì có mối liên hệ
với ngành học và phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT [H13.13.02.22]. Nhƣ
vậy, việc xác định tổ hợp môn phù hợp trong đế án TS của trƣờng với ngành xét tuyển
không những giúp Nhà trƣờng chọn lọc đƣợc thí sinh phù hợp, mà còn giúp các thí sinh
định hƣớng đƣợc ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân [H13.13.02.13-17].
Theo quy trình xét tuyển, trƣớc khi công bố mức điểm chuẩn cho từng ngành,
HĐTS sẽ họp thống nhất và thông báo mức điểm chuẩn trên tất cả các kênh thông tin của
Trƣờng [H13.13.02.10-12].
Sau khi tiến hành xét tuyển và kiểm tra, Trƣờng ban hành quyết định Công bố trung
tuyển rõ ràng minh bạch cho các thí sinh tham gia xét tuyển [H13.13.02.05 – 09]
Tự đánh giá: Đạt mức 5/7
Tiêu chí 13.3: Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học.
Nhằm triển khai thực hiện và kiểm soát tiến độ và chất lƣợng công tác TS và nhập
học, dựa trên Quy chế Tuyển sinh của Bộ GDĐT, Nhà trƣờng ban hành các văn bản và
giao phòng Đào tạo & bộ phận tuyển sinh xây dựng Quy trình Tuyển sinh - Giám sát
tuyển sinh và Quy trình nhập học.
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Mọi hoạt động giám sát đều đƣợc triển khai theo quy trình, từ việc xây dựng Đề án
tuyển sinh, công bố đề án Tuyển sinh đến việc xét tuyển và công bố danh sách trúng
tuyển theo quy định[H13.13.03.05]. Ngoài ra, việc giám sát còn đƣợc thực hiện bởi Ban
giám sát tuyển sinh và nhập học của Trƣờng theo quyết định của Hiệu trƣởng
[H13.13.03.19-21].
Biệc giám sát tuyển sinh đƣợc thực hiện từ việc đảm bảo thực hiện tuyển sinh theo
đúng Đề án tuyển sinh đƣợc duyệt [H13.13.03.07-09], đảm bảo tính chính xác của dữ liệu
thí sinh trong quá trình thiết lập cơ sở dữ liệu [H13.13.03.10-12] và đảm bảo Danh sách
trúng tuyển chính xác, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh tham gia xét tuyển theo đề
án đã công bố [H13.13.03.13-15].
Hoạt động nhập học của sinh viên đƣợc tiến hành theo quy trình nhập học do Hiệu
trƣởng ban hành nhằm đảm bảo tính chính xác và thuận lợi cho sinh viên tham gia nhập
học [H13.13.03.06]. Theo quy trình nay các bộ phận nhƣ tuyển sinh, phòng tài chính,
phòng đào tạo và bộ phận công tác sinh viên sẽ phối hợp tiếp nhận và hoàn thành thủ tục
nhập học cho sinh viên.
Hoạt động nhập học cũng sẽ đƣợc Hội đồng tuyển sinh kiểm tra cùng với Phòng đào
tạo & Phòng tài chính nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong quá trình nhập học
cho sinh viên thông qua các Biên bản giám sát nhập học đƣợc thực hiện theo Quy trình
ban hành của nhà trƣờng [H13.13.03.16-18]
Tự đánh giá: Đạt mức 5/7
Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học.
Để thực hiện công tác giám sát việc TS và nhập học, Trƣờng ban hành và thực hiện
việc giám sát tuyển sinh theo Quy trình Tuyển sinh & giám sát tuyển sinh [H13.13.04.05].
Việc giám sát tuyển sinh đƣợc thực hiện từ kiểm tra tính chính xác của dữ liệu thực hiện
đúng theo Đề án tuyển sinh [H13.13.-04.07-09], thống kê dữ liệu [H13.13.04.10-12] và
danh sách trúng tuyển [H13.13.04.13-15] đảm bảo chính xác chất lƣợng đầu vào nhƣ
quyết định của Hội đồng tuyển sinh và Đế án tuyển sinh đƣợc duyệt của trƣờng.
Công tác nhập học đƣợc tiến hành theo quy trình nhập học do Hiệu trƣởng ban hành
[H13.13.04.06]. Việc giám sát tuyển sinh và nhập học đƣợc nhà trƣờng phân công cụ thể
cho Ban giám sát đƣợc thành lập hằng năm theo quyết định của Hiệu trƣờng
[H13.13.04.19-21]. Hằng năm Hội đồng tuyển sinh cùng với Ban giám sát & các đơn vị
liên quan sẽ tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động nhập học đảm bảo tính chính xác và
thuận lợi cho ngƣời học [H13.13.04.16-18].
Số lƣợng sinh viên tuyển sinh nhập học mới hằng năm đếu đƣợc thống kê đầy đủ
[H13.13.04.01-04] nhằm đánh giá, kiểm tra tình hình tuyển sinh và nhập học của Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 13.5: Công tác tuyển sinh và nhập học đƣợc cải tiến để đảm bảo tính
phù hợp và hiệu quả.
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Công tác TS và tình hình nhập học của thí sinh hàng năm luôn cần sự đổi mới cho
phù hợp với tình hình nhu cầu ngƣời học ngày càng thay đổi nhanh chóng cũng nhƣ rất
nhiều những lựa chọn mở ra cho ngƣời học trong thời đại mới này.
Hằng năm, nhà trƣờng xem xét những thống kê vế số lƣợng tuyển sinh, trình độ và
các ngành nghề trong Báo cáo thống kê đại học của trƣờng để có thể xây dựng những
điều chỉnh phù hợp trong Đế án tuyển sinh cũng nhƣ triển khai Kế hoạch tuyển sinh hiệu
quả [H13.13.05.01-04].
Để có thể có những căn cứ cụ thể hơn về thực tế tuyển sinh, nhà trƣờng căn cứ vào
các Báo cáo phân tích về tuyển sinh nhập học hằng năm do Phòng đào tạo và bộ phận
tuyển sinh lập nhằm có định hƣớng đổi mới và điều chỉnh công tác tuyển sinh những năm
sau hiệu quả hơn [H13.13.05.06-08].
Căn cứ trên những vấn đề phân tích trong Báo cáo phân tích của phòng đào tạo và
bộ phận tuyển sinh, xem xét những thống kê số liệu trong Báo cáo thống kê Đại học nhà
trƣờng tiến hành điều chỉnh và thông bào điếu chỉnh công tác tuyển sinh nhập học để các
đơn vị liên quan năm rõ và thực hiện điều chỉnh phù hợp [H13.13.05.08-11].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt điểm mạnh
Nhà trƣờng đã lập các đề án, xây dựng các kế hoạch, chính sách tuyển sinh cho các
CTĐT khác nhau và tổ chức truyền thông (đối tƣợng, quy trình thi, đánh giá đầu vào; quy
trình xét tuyển; đối tƣợng thi tuyển, xét tuyển; đối tƣợng ƣu tiên...) trên nhiều phƣơng tiện
khác nhau giúp công tác tuyển sinh tiến hành sâu rộng nhằm thu hút và năm bắt nhu cầu
sinh viên.
Phòng đào tạo và bộp phận tuyển sinh là đơn vị chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ
chức triển khai và giám sát công tác tƣ vấn TS và truyền thông của tất cả các bậc - hệ đào
tạo của Trƣờng.
Đối với mỗi CTĐT, Nhà trƣờng xây dựng các tiêu chí, các chỉ tiêu rõ ràng, theo quy
định của Bộ GD&ĐT để lựa chọn ngƣời học có chất lƣợng và công khai trên các phƣơng
tiện truyền thông.
Việc giám sát, đối sánh, phân tích số liệu TS và nhập học đƣợc thực hiện định kỳ
hàng năm, giúp Nhà trƣờng đánh giá đúng tình hình hiện tại và đề xuất các giải pháp cải
tiến cho phù hợp hơn với thực tế và đạt hiểu quả cao.
Tóm tắt điểm tồn tại
Điểm chuẩn TS của Trƣờng vẫn theo quy định tối thiểu của Bộ. Trƣờng vẫn thuộc
nhóm các Trƣờng có mức điểm chuẩn tối thiểu trong cả nƣớc. Điều này dẫn đến chất
lƣợng đầu vào trong TS của Trƣờng cũng chƣa cao.
Số lƣợng sinh viên tuyển sinh hằng năm còn chƣa đạt kỳ vọng.
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Kế hoạch cải tiến
TT

Mục
tiêu

1

Khắc
phục
tồn tại
1

2

Khắc
phục
tồn tại
2

3

Phát
huy
điểm
mạnh 1

4

Phát
huy
điểm
mạnh 2

5

Phát
huy
điểm
mạnh 3

Nội dung

Đơn vị/cá
nhân thực hiện
Phòng đào tạo
– BP truyền
thông & tuyển
sinh – Trung
tâm tƣ vấn việc
làm

Đẩy mạnh liên kết với doanh
nghiệp để thu hút sinh viên giỏi nhờ
đảm bảo việc làm phù hợp trình độ
sau tốt nghiệp cho sinh viên. Từ đó
sẽ làm tăng chất lƣợng đầu vào TS
của ĐHCN Vạn Xuân.
Đẩy mạnh truyền thông và liên kết
chặt chẽ với các Trƣờng phổ thông
BP Truyền
tổ chức những hoạt động hỗ trợ
thông & Tuyển
hƣớng nghiệp và xây dựng cơ hội
sinh
nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên
để
Lập kế hoạch Tuyển sinh và
truyền thông sớm. Mở rộng truyền
Phòng Đào tạo
thông sâu rộng đến học sinh & phụ
– BP Tuyển sinh
huynh về những điểm riêng biệt của
ĐHCN Vạn Xuân.
Đối với mỗi CTĐT, Nhà trƣờng
xây dựng các tiêu chí, các chỉ tiêu
P. Đào tạo,
rõ ràng, theo quy định của Bộ
Hội đồng tuyển
GD&ĐT để lựa chọn ngƣời học có
sinh
chất lƣợng và công khai trên các
phƣơng tiện truyền thông.
Việc đối sánh, phân tích số liệu
TS và nhập học đƣợc thực hiện định
kỳ hàng năm, giúp Nhà trƣờng đánh
Phòng ĐT, BP
giá đúng tình hình hiện tại và đề
Tuyển sinh
xuất các giải pháp cải tiến cho phù
hợp hơn với thực tế.

Thời gian
thực hiện
Từ đợt tuyển
sinh
khoá 2018 –
2019

Từ đợt tuyển
sinh
khoá 2018 –
2019

Từ đợt tuyển
sinh
khoá 2018 –
2019

Từ năm
2018 - 2021

Từ năm
2018 – 2021

Mức đánh giá
Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 13

4,40

Tiêu chí 13.1

4

Tiêu chí 13.2

5
90

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Tự đánh giá

Tiêu chí 13.3

5

Tiêu chí 13.4

4

Tiêu chí 13.5

4

Tiêu Chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chƣơng trình dạy học
Chƣơng trình dạy học luôn là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo
chất lƣợng đào tạo của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân. Một chƣơng trình dạy học phải luôn
đƣợc xây dựng đảm bảo chất lƣợng đầu ra, đáp ứng yêu cầu nhân lực của xã hội. Để đảm
bảo một chƣơng trình giảng dạy chất lƣợng, Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã xây dựng một
quy trình thiết kế phát triển, thẩm định và ban hành Chƣơng trình đào tạo & Chuẩn đầu ra
cho từng chƣơng trình giảng dạy, văn bản hóa và thực hiện giảng dạy theo chuẩn đầu ra
đối với từng học phần/môn học, tiến hành rà soát chƣơng trình giảng dạy và quy trình
thiết kế, thẩm định và ban hành chƣơng trình đào tạo đƣợc thực hiện thƣờng xuyên và
tham khảo ý kiến của các bên liên quan nhƣ ngƣời học, giảng viên, doanh nghiệp, cựu
sinh viên và nhân sự của trƣờng, chuyên gia các ngành giảng dạy…
Tiêu Chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát,
thẩm định, phê duyệt và ban hành các chƣơng trình dạy học cho tất cả các chƣơng
trình đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên
quan.
Trƣờng ĐHCNVạn Xuân hiện đang tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành Công
nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn,
Tài chính ngân hang, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng [H14.14.01.24-32]. Việc thiết
kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chƣơng trình dạy
học cho tất cả các CTĐT và các môn học đƣợc thực hiện một cách có hệ thống thông qua
việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, khảo sát ý kiến các bên liên
quan đến việc xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT, CĐR và xây dựng đề cƣơng môn
học và đƣợc sự chỉ đạo sát sao của BGH [H14.14.01.01].
Khi xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT, CĐR và đề cƣơng chi tiết môn học,
BGH cũng phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị rõ ràng nhƣ thành lập Tổ soạn
thảo [H14.14.01.02-03] để tiến hành nghiên cứu và soạn thảo chƣơng trình theo yêu cầu
chuẩn đầu ra [H14.14.01.06-07] đã đƣợc duyệt, thành lập Hội đồng thẩm định chƣơng
trình đào tạo [H14.14.01.04-05] xem xét đánh giá về chuyên môn đối với Chƣơng trình
đào tạo đƣợc soạn thảo, Ban giám hiệu căn cứ trên ý kiến chuyên môn của Hội đồng thẩm
định ra quyết định ban hành Chƣơng trình đào tạo [H14.14.01. 24-32], Phòng đào tạo
công bố và triển khai cho các đơn vị, khoa thực hiện hoàn thiện Đề cƣơng chi tiết để ban
hành cùng với CTĐT [H14.14.01.33-39]. Trong quá trình soạn thảo Dƣ thảo chƣơng
trình, các đơn vị chuyên môn ở các khoa tiến hành hội thảo công khai góp ý cho dự thảo
Chƣơng trình đào tạo [H14.14.01.08-15], Tổ soạn thảo tiến hành việc thông kê, tổng kết
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so sánh với các chƣơng trình đào tạo ở các trƣờng khác trong và ngoài nƣớc
[H14.14.01.40-47]. Các chƣơng trình đào tạo đều đƣợc xem xét và có ý kiến chuyên môn
của Hội đồng thẩm định chƣơng trình đƣợc ghi nhận trong Biên bản họp HĐ thẩm định
[H14.14.01.16-23] trƣớc khi Ban giám hiệu quyết định ban hành đảm bảo đáp ứng Chuẩn
đầu ra và nhu cầu xã hội.
Quy trình xây dựng, thẩm định và ban ban hành CTĐT và CĐR gồm 3 quy trình
nhỏ: (A) QT thực hiện xây dựng CTĐT gồm 08 bƣớc; (B) QT thẩm định và ban hành
CTĐT gồm 04 bƣớc; (C) QT cập nhật và đánh giá gồm 06 bƣớc CTĐT. Quy trình này đã
mô tả rõ về hệ thống thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban
hành các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan.
Tự đánh giá: Đạt mức 5/7
Tiêu chí 14.2: Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của
chƣơng trình đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên
liên quan.
CTĐT đƣợc xác định là yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lƣợng đào tạo.
Hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các môn học đã đƣợc thiết lập
phù hợp với nhu cầu của xã hội và quy định của cơ quan quản lý.
Việc xây dựng CTĐT của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc thực hiện đúng quy định
của Bộ GD&ĐT thông qua việc tham khảo khung CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành (các
khối kiến thức, thời lƣợng, các học phần bắt buộc, đánh giá ngƣời học,…)[H14.14.02.0607], và thực hiện theo Thông tƣ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ
GD&ĐT về khối lƣợng kiến thức, quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT
[H14.14.02.12].
Để chuẩn bị cho việc xây dựng CTĐT và CĐR, BGH đã phân công trách nhiệm cho
các cá nhân, đơn vị rõ ràng: tất cả các phòng ban đếu có trách nhiệm trong việc chuẩn bị
và hỗ trợ cho quá trình xây dựng chƣơng trình đào tạo [H14.14.02.11], Hội đồng Khoa
học và đào tạo trƣờng có trách nhiệm cô vấn cho Ban Giám Hiệu đảm bảo chất lƣợng
chƣơng trình đạt chuẩn theo quy định và nhu cầu xã hội [H14.14.02.09], Phòng đào tạo
xây dựng quy trình nghiệp vụ: “Quy trình xây dựng, thẩm định và ban ban hành CTĐT và
CĐR” [H14.14.02.01] và tổ chức tập huấn cho các đơn vị đào tạo; các khoa/viện thực
hiện các bƣớc trong quy trình, P.Tổ chức hành chánh phối hợp các khoa/viện ban hành
các quyết định, văn bản liên quan; Các khoa/viện tổ chức khảo sát ý kiến góp ý xây dựng
bản dự thảo CTĐT để điều chỉnh trƣớc khi ban hành [H14.14.02.10] và triển khai soạn
thảo tài liệu theo quy định [H14.14.02.08], Tổ soản thảo chƣơng trình đƣợc thành lập
nhằm xây dự Dƣ thảo chƣơng trình đào tạo theo yêu cầu Chuẩn đầu ra và tham khảo ý
kiến xây dựng nhằm hoàn thiện Dƣ thảo cho thẩm định [H14.14.02.02-03], Hội đồng
thẩm định đƣợc thành lập để thẩm định chất lƣợng và tính phù hợp của chƣơng trình đáp
ứng mục tiêu đào tạo của Trƣờng [H14.14.02.04-05].
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Sơ đồ: Các bƣớc xây dựng CTĐT và CĐR

Tất cả các CTĐT của Trƣờng đều có mục tiêu đào tạo rõ ràng, bao gồm mục tiêu
chung và mục tiêu cụ thể. Các mục tiêu đƣợc thể hiện thông qua CĐR của từng ngành.
Các mục tiêu đều đƣợc lƣợng hóa và đảm bảo phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của trƣờng.
Khối lƣợng kiến thức toàn khóa phù hợp với quy định đào tạo theo hệ thống tín
chỉ [H14.14.02.13-14]. Các khối kiến thức giảng dạy của mỗi CTĐT đƣợc phân bổ hợp lý
đáp ứng điều kiện tiên quyết của các học phần, thống nhất giữa các khối kiến thức giáo
dục đại cƣơng, khối kiến thức giáo dục chuyên ngành (trong đó bao gồm kiến thức bắt
buộc và kiến thức tự chọn) và khối kiến thức không tích lũy [H14.14.02.12] ví dụ nhƣ
ngành QTKD hay ngành XD có tỉ trọng khối lựơng kiến thức đại cƣơng và chuyên nghiệp
rất khác nhau mang đặc thù của ngành:
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Các khối kiến thức của CTĐT ngành QTKD

Các khối kiến thức của CTĐT ngành Kỹ thuật Công trình Xây Dựng
Quy trình rà soát, cập nhật và tổ chức đánh giá CTĐT và CĐR cũng đƣợc xây dựng
rõ ràng, chặt chẽ và gồm 06 bƣớc [H14.14.02.01]. Khoa và Bộ môn chủ động trong việc
đánh giá cũng nhƣ báo cáo về tính hiệu quả của Chƣơng trình đào tạo [H14.14.02.16-23].
Các đơn vị nêu ý kiến góp ý hoàn thiện Chƣơng trình đào tạo theo quy trình
[H14.14.02.01], thu thập tổng hợp thông tin và yêu cầu thay đổi, cập nhật, dự thảo cập
nhật, thay đổi và họp ra quyết định thay đổi, điều chỉnh phù hợp [H14.14.02.15].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 14.3: Các đề cƣơng môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của
chƣơng trình đào tạo và các môn học/học phần đƣợc văn bản hóa, phổ biến và thực
hiện dựa trên chuẩn đầu ra.
Khi xây dựng CTĐT và CĐR, các khoa/viện xây dựng các ĐCCT học phần. ĐCCT
thể hiện các nội dung: số lƣợng tín chỉ, giới thiệu mục tiêu học phần, nội dung tóm tắt học
phần; học phần học trƣớc (nếu có); nội dung lý thuyết và thực hành, cách thức đánh giá
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học phần; giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục
vụ học phần [H14.14.03.10-16]. Khi xây dựng ĐCCT, các khoa/viện phải đảm bảo đề
cƣơng phải có mục tiêu rõ ràng, tƣơng ứng với CĐR nào của CTĐT; mỗi bài học phải đáp
ứng mục tiêu nào của học phần [H14.14.03.01-09].
Tất cả các CTĐT, các ĐCCT môn học đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt bằng files mềm
và files cứng để sử dụng và lƣu trữ theo từng khóa, từng ngành [H14.14.03.01-16].
Toàn bộ CTĐT, ĐCCT môn học, các kế hoạch giảng dạy đƣợc giới thiệu, phổ biến
và hƣớng dẫn ngƣời học sử dụng bằng các hình thức khác nhau nhƣ đăng tải trên Website
của trƣờng; tại Bảng thông báo của Trƣờng; qua tài liệu hƣớng dẫn sinh hoạt đầu khóa,…
trong đó có phổ biến cách xem CTĐT, kế hoạch năm học [H14.14.03.17-19].
Đầu khoá học, vào các buổi sinh hoạt đầu khoá, Nhà trƣờng thông báo cho SV
CTĐT của từng ngành học; Quy chế đào tạo và các quy định có liên quan tới học tập, rèn
luyện và sinh hoạt của SV. Chậm nhất 1 tháng trƣớc khi học kỳ mới bắt đầu, nhà trƣờng
thông báo cho SV thời khoá biểu lớp học phần dự kiến giảng dạy trong mỗi học kỳ
[H14.14.03.20-41].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chƣơng trình
dạy học đƣợc thực hiện.
Rà soát quy trình xây dựng CTĐT và CĐR là việc làm không thể thiếu đƣợc trong
quá trình hoạt động tại ĐHCNVạn Xuân.
Việc rà soát quy trình xây dựng CTĐT và CĐR đƣợc thực hiện thông qua buổi họp
đánh giá, góp ý giữ các đơn vị phòng ban nhƣ phòng Đào tạo, phòng Tổ chức hành chính,
Hội đồng khoa học trƣờng, Ban lãnh đạo và đại diện các Khoa [H14.14.04.34]. Việc ra
soát này sẽ tập trung vào tính hiệu quả của quy trình và việc phân công phù hợp trong
Quy trình thực hiện việc xây dựng CTĐT & CĐR tạo Đại học Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân.
Các ý kiến chuyên môn đóng góp của các khoa trong quá trình xây dựng chƣơng
trình đào tạo thấy rõ tính hợp lý của bƣớc 07 theo quy trình giúp hoàn thiện CTĐT với
cấu trúc và nội dung đáp ứng đƣợc các yêu cầu của nhà trƣờng, nhà quản lý, nhà khoa học
và nhà tuyển dụng [H14.14.04.09-16].
Tổng hợp so sánh CTĐT của trƣờng với các chƣơng trình khác sẽ cho thấy rõ định
hƣớng đào tạo của Trƣờng cũng nhƣ việc tiếp cận với các chƣơng trình tiên tiến ở nƣớc
ngoài trong quá trình xây dựng CTĐT của trƣờng là yêu cầu cần thiết và quan trọng trong
Quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát CTĐT [H14.14.04.01-08].
Những ý kiến cố vấn của Hội đồng thẩm định cho thấy việc cần thiết phải có những
cân nhắc đánh giá và lựa chọn phù hợp để có thể xây dựng đƣợc một CTĐT hiệu quả đem
lại lợi ích cho ngƣời học và xã hội [H14.14.04.17-24].
Các Khoa tiến hành tổng kết báo cáo về tính hiệu quả của CTĐT & CĐR đang thực
hiện là hoạt động đánh giá hiệu quả về CTĐT & CĐR của Trƣờng xây dựng theo Quy
95

trình [H14.14.04.26-33]. Đây là tài liệu hỗ trợ việc đánh giá tính hiệu quả của Quy trình
xây dựng CTĐT thực hiện tại trƣờng cũng nhƣ làm căn cứ cho các quyết định thay đổi
CTĐT & CĐR cho phù hợp và hiệu quả hơn khi cần thiết [H14.14.04.25].
Nhƣ vậy, CTĐT và CĐR của mỗi ngành đƣợc xây dựng, cập nhật trên cơ sở đáp
ứng nhu cầu nhân lực của thị trƣờng lao động với quá trình tham khảo ý kiến của các bên
liên quan. Các điều kiện của CTĐT đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT và
theo quy trình xây dựng mới CTĐT của Trƣờng ban hành.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chƣơng trình dạy học đƣợc cải
tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của
các bên liên quan.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân luôn tiến hành việc điều chỉnh CTĐT & ĐCCT ngay khi
nhận thấy nhu cầu thay đổi nhắm đáp ứng yêu cầu của xã hội và Cơ quan quản lý nhà
nƣớc.
Quy trình thiết kế xây dựng, thẩm định ban hành và cập nhật đánh giá CTĐT &
ĐCCT đƣợc hoàn thiện, thay đổi trên cơ sở Báo cáo tính hiệu quả của CTĐT
[H14.14.05.04-11] và Biên bản họp rà soát Quy trình [H14.14.05.16]. Khi không có yêu
cầu thay đổi về quy trình thì các đơn vị sẽ tiếp tục sử dụng Quy trình đã đƣợc ban hành
[H14.14.05.01-02] để hoạt động cho đến khi có quyết định tiếp theo của Trƣờng.
Khi phát sinh nhu cầu thực tế, thì CTĐT sẽ đƣợc điều chỉnh phù hợp với tình hình
thực tế tại trƣờng, đƣợc các đơn vị liên quan nhƣ phòng đào tạo, lãnh đạo Khoa, lãnh đạo
trƣờng, đại diện Hộ iđồng Khoa học và đào tạo cùng xem xét cân nhắc trƣớc khi tiến hành
điều chỉnh [H14.14.05.03].
Các điều chỉnh trong ĐCCT đƣợc thực hiện tại các khoa ngay khi có yêu cầu cập
nhật, thay đổi cho phù hợp với thực tế tại trƣờng [H14.14.05.12-15].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt điểm mạnh
Nhà trƣờng đã xây dựng hệ thống thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát và cải tiến
chƣơng trình dạy học thông qua “Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT và
CĐR” với các hƣớng dẫn rõ ràng, chặt chẽ, thể hiện đƣợc các ý kiến đóng góp và phản
hồi của các bên liên quan.
Các đề cƣơng môn học, kế hoạch giảng dạy của các chƣơng trình đào tạo và các
môn học đƣợc văn bản hóa, phổ biến cho GV và SV thực hiện dựa trên CĐR.
Có tiến hành các khảo sát ý kiến các bên liên quan để xây dựng, rà soát và cải tiến
CTĐT và CĐR.
“Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT và CĐR” cũng nhƣ CTĐT,
CĐR và ĐCCT môn học đƣợc rà soát và cải tiến theo nhu cầu thực tế của các bên liên
quan.
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Tóm tắt điểm tồn tại
Việc rà soát và cải tiến CTĐT & CĐR chỉ mới tiến hành gần đây và chƣa có kế
hoạch định kỳ cụ thể, thiếu tham khảo, phân tích các chƣơng trình quốc tế.
Khảo sát đối với sinh viên và nhà tuyển dụng chƣa đạt hiệu quả cao do số lƣợng
phản hồi còn hạn chế, một số ý kiến sơ sài, chƣa phản ảnh đƣợc đầy đủ nội dung cần khảo
sát.
Kế hoạch cải tiến

TT

Mục
tiêu

1

Khắc
phục
tồn tại
1

2

Khắc
phục
tồn tại
2

3

Khắc
phục
tồn tại
3

4

Phát
huy
điểm
mạnh
1

4

Phát
huy
điểm
mạnh
2

5

Phát

Nội dung

Tham khảo các chƣơng trình
dạy học tiên tiến trong nƣớc và
quốc tế khi soát chƣơng trình
dạy học
Rà soát lại các mẫu Khảo sát
cho phù hợp hơn, sinh hoạt với
SV về ý thức trong thực hiện
Khảo sát để kết quả Khảo sát có
ý nghĩa thực tế hơn
Lập kế hoạch, giao trách nhiệm
cụ thể và tiến hành Khảo sát
thƣờng xuyên hơn.
Các đơn vị liên quan thực hiện
nghiêm túc “Quy trình xây
dựng, thẩm định và ban hành
CTĐT và CĐR” để thiết kế,
phát triển, giám sát, rà soát,
thẩm định, phê duyệt và ban
hành các chƣơng trình dạy học
cho các CTĐT và các môn học.
Văn bản hóa và phổ biến các đề
cƣơng môn học, kế hoạch giảng
dạy của các chƣơng trình đào
tạo và các môn học cho GV và
SV thực hiện dƣới nhiều hình
thức khác nhau (thông báo, gửi
email, qua portal, e-VXU, …).
Duy trì và sử dụng hiệu quả hệ

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời gian
thực hiện
(bắt đầu
và hoàn
thành)

P.ĐT, Khoa

Từ năm
học 2018 2019

P.ĐT, Khoa,
BP.ĐBCL

Từ năm
học 2018 2019

P.ĐT,

Từ năm
học 2018 2019

P.ĐT, Khoa,
HĐKhoa
học, BGH

Từ năm
học 2018 2019

P.ĐT, Khoa

Từ năm
học 2018 2019

P.ĐT

Từ năm
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huy
điểm
mạnh
3
Mức đánh giá

thống khảo sát ý kiến các bên
liên quan để xây dựng, rà soát
và cải tiến CTĐT và CĐR.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 14
Tiêu chí 14.1
Tiêu chí 14.2
Tiêu chí 14.3
Tiêu chí 14.4
Tiêu chí 14.5

học 2018 2019

Tự đánh giá
4,20
5
4
4
4
4

Tiêu Chuẩn 15: Giảng dạy và học tập
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân thiết lập hệ thống giảng dạy và học tập cũng nhƣ thực
hiện việc rà soát đảm bảo phù hợp với chuẩn đầu ra và theo đuổi triết lý giáo dục của
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đem lại giá trị xã hội trong lĩnh vực giáo dục đại học.
Tiêu chí 15.1: Thiết lập đƣợc hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù
hợp với triết lý giáo dục và để đạt đƣợc chuẩn đầu ra.
Trên nền tảng của giá trị văn hóa Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã ban hành “Tập tâm Chuyên nghiệp – Coi trọng hiệu quả - Trách nhiệm – Quyết tâm - Khát vọng - Kiên trì –
Khuyến khích hợp tác” [H15.15.01.01], Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã xây dựng triết lý
giáo dục “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp” trong Kế hoạch chiến lƣợc
dài hạn của Trƣờng [H15.15.01.03] và công khai trên trang Web của trƣờng
[H15.15.01.02]. Triết lý giáo dục của Nhà trƣờng đƣợc xác định rõ ràng và phù hợp với
mục tiêu trở thành cầu nối quan trọng giữa Doanh nghiệp và giáo dục đại học cũng nhƣ
hoàn thiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng đáp ứng nhu cầu của xã hội
[H15.15.01.01].
CĐR của các CTĐT đƣợc xác định rõ ràng, phản ánh TN-SM của Nhà trƣờng và
đƣợc xây dựng theo một quy trình rõ ràng, có tham khảo ý kiến của các bên liên quan,
nêu cụ thể các yêu cầu về kiến thức đại cƣơng & chuyên môn, kỹ năng làm việc và phẩm
chất đạo đức đạt đƣợc sau khi hoàn thành CTĐT và phù hợp với triết lý giáo dục của Nhà
trƣờng là giảng dạy gắn liền với thực tế đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội làm nền
tảng cho việc thành danh và lập nghiệp của mỗi cá nhân [H15.15.01.06-07].
Hoạt động giảng dạy và học của Trƣờng đƣợc quy định cụ thể trong Quy chế đào
tạo [H15.15.01.04] và Quy chế rèn luyện [H15.15.01.05] tuân thủ quy định của Bộ
GDĐT và hƣớng dẫn cụ thể cho cán bộ giảng viên thực hiện lựa chọn các hoạt động phù
hợp với Triết lý giáo dục và hoàn thành mục tiêu CĐR của mỗi CTĐT.
Việc lựa chọn các hoạt động dạy học của GV để đạt CĐR và phù hợp với triết lý
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giáo dục đƣợc thể hiện rõ trong đề cƣơng chi tiết môn học. Khi xây dựng đề cƣơng chi
tiết môn học, GV phải xác định phƣơng pháp dạy học phù hợp với từng nội dung bài học,
xây dựng mục tiêu môn học đáp ứng CĐR của CTĐT và từng bài của môn học phải đáp
ứng mục tiêu môn học. Đề cƣơng chi tiết môn học đƣợc thông qua hội đồng khoa học và
đƣợc ban hành theo quy định [H15.15.01.09-15].
Để cụ thể hóa việc theo đuổi Triết lý giáo dục của Trƣờng, BGH đã ban hành danh
mục các phƣơng pháp giảng dạy [H15.15.01.22] và phổ biến các Khoa linh hoạt áp dụng
cho phù hợp với từng học phần, hƣớng dẫn rõ ràng trong ĐCCT của mỗi học phần. Ngoài
ra nhà trƣờng còn tổ chức họp chuyên môn ở các khoa để không ngừng cải tiến hoạt động
giảng dạy đáp ứng yêu cầu chính đáng của ngƣời học và theo đuổi Triết lý giáo dục của
Trƣờng [H15.15.01.19-21].
Nhà trƣờng tổ chức rất nhiều các hoạt động kiến tập và thực tập cho sinh viên với
Triết lý giáo dục của trƣờng và mục tiêu trở thành cầu nối quan trọng tới các doanh
nghiệp, [H15.15.01.16-18].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 15.2: Triển khai đƣợc hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng
viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích
chuyên môn và kinh nghiệm.
Nhà trƣờng luôn chủ động xây dựng các cơ chế phù hợp để thu hút đội ngũ giảng
viên từ chủ trƣơng chung trong Điều lệ Trƣờng [H15.15.02.01], các chính sách tuyển
dụng nhân sự [H15.15.02.13], quy chế lƣơng [H15.15.02.12], quy chế chi tiêu nội bộ
[H15.15.02.13] các chế độ cho nghiên cứu viên [H15.15.02.11], chính sách khuyến khích
học tập [H15.15.02.04], chính sách thu hút Giảng viên quốc tế [H15.15.02.10]. Ngoài ra
nhà trƣờng cón có những khen thƣởng cho cán bộ giảng viên tạo điều kiện tốt cho giảng
viên cống hiến và gắn bó với trƣờng [H15.15.02.02]. Cán bộ nhân viên trong trƣờng đếu
đƣợc phân công theo từng đơn vị và đảm trách các nhiệm vụ chuyên trách theo Quy định
về phân công nhiệm vụ của Trƣờng [H15.15.02.48].
Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu của các Khoa, nhà trƣờng ban hành các Thông báo
tuyển dụng nêu rõ có yêu cầu và đảm bảo chế độ đãi ngộ trong quá trình làm việc ở
Trƣờng rõ ràng nhằm thu hút lực lƣợng giảng viên đạt chuẩn ở các nơi [H15.15.02.1522]. Nhà trƣờng cũng tạo cơ hội tập huấn cho Giảng viên [H15.15.02.03] theo quy định
và cử Giảng viên theo học các khóa nâng cao trình độ có hỗ trợ kinh phí nhằm phát triển
nghề nghiệp cho Giảng viên [H15.15.02.05-09].
Nhận thức rõ là giảng viên không chỉ quan tâm đến chính sách cơ chế làm việc tại
Trƣờng, không chỉ là một môi trƣờng làm việc với nhiều cơ hội học tập, tiến bộ trong
nghề nghiệp mà họ còn quan tâm đến công việc phù hợp và theo đuổi đam mê của mình.
Giảng viên của Trƣờng luôn đƣợc phân công rõ ràng theo chuyên môn theo từng học kỳ
và đƣợc thông báo trƣớc khi tham gia giảng dạy [H15.15.02.23-45], họ còn đƣợc tham gia
vào việc soạn thảo CTĐT của Trƣờng thông qua việc tham gia Tổ soạn thảo
[H15.15.02.49-50] và Hội đồng thầm định CTĐT tùy theo chuyên môn [H15.15.02.5199

52]. Để đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn cao, nhà trƣờng thành lập Hội đồng Khoa
học & Đào tạo [H15.15.02.46] để tham vấn các vấn đế chuyên môn theo phân công nhiệm
vụ của Quy chế hoạt động của HĐ KH&ĐT [H15.15.02.47].
Nhìn chung, nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc hệ thống các văn bản chính sách nhằm
thu hút và phân công hợp lý giảng viên trong và ngoài nƣớc tham gia giảng dạy tại
trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 15.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời đƣợc tổ
chức phù hợp để đạt đƣợc chuẩn đầu ra.
Việc học tập suốt đời là mục tiêu chung của giáo dục đang đƣợc Bộ GDĐT khuyến
khích yêu cầu và cũng là mục tiêu của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân khi theo đuổi triết lý
giáo dục của mình “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp”. Khi học tập có
thể gắn liền với thực tế sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với kiến thức từ mội trƣờng
sống, giúp các em phát triển khả năng tự học và thực hành học tập suốt đời từ nghế nhà
trƣờng.
Môi trƣờng đào tạo luôn hƣớng tới thực hành đa dạng, gắn liền với thực tế từ việc
sắp xếp kế hoạch năm học [H15.15.03.01-03] đến những khoảng thời gian thực tập, kiến
tập cho sinh viên tại các doanh nghiệp để ngƣời học có đƣợc nhận thức về việc cần phải
liên tục rèn luyện và phát triển học tập suốt đời [H15.15.03.16-18]. SV còn đƣợc học hỏi
những vấn đế văn hóa xã hội của các nƣớc để có cái nhìn rộng mở ra thế giới và không
ngừng học hỏi [H15.15.03.23, 27]. Nhà trƣờng còn tạo điều kiện cho SV đƣợc gặp gỡ
giao lƣu với các giáo sƣ chuyên gia ngƣớc ngoài để nghe họ chia s những kinh nghiệm
học tập rèn luyện để thành công [H15.15.03.25-26]. Việc đi thực tập sinh ở nƣớc ngoài
cũng đƣợc trƣờng quan tâm hỗ trợ để SV có điều kiện tiếp cận với đất nƣớc mới thúc đẩy
ý thức học hỏi không ngừng của các bạn tr [H15.15.03.24].
Từ trong quá trình thiết kế CTĐT & CĐR, nhà Trƣờng đã thể hiện việc thúc đẩy học
tập suốt đời từ khi còn học tại Trƣờng khi luôn tập trung vào các kỹ năng thích nghi và
cập nhật kiến thức cho ngƣời học [H15.15.03.13-14]. Trong quá trình giảng dạy, thông
qua CTĐT của các nhành học, giảng viên tạo ra môi trƣờng học tập sinh động, ứng dụng
những hình thức phƣơng pháp khác nhau hƣớng tới hỗ trợ, khuyến khích ngƣời học chuẩn
bị cho việc học tập trọn đời và đạt yêu cầu CĐR của các CTĐT của Trƣờng
[H15.15.03.04-12].
Quyết định ban hành danh mục về phƣơng pháp công nghệ và thiết bị giảng dạy là
một nền tảng quan trọng giúp cho giảng viên và các khoa linh hoạt trong việc ứng dụng
các phƣơng pháp phù hợp để có thể hỗ trợ ngƣời học hƣớng tới việc học tập suốt đời và
theo đuổi CĐR của các CTĐT của Trƣờng [H15.15.03.15].
Hoạt động giảng dạy trong trƣờng cũng đƣợc thảo luận và hoàn thiện qua các buổi
trao đổi giữa giảng viên tại khoa nhằm hƣớng đến tính hiệu quả trong giảng dạy và đạt
mục tiêu CĐR các CTĐT của Trƣờng [H15.15.03.19-21].
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Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học đƣợc giám sát và đánh giá để đảm bảo
và cải tiến chất lƣợng.
Hoạt động dạy và học tại trƣờng luôn đƣợc giám sát đánh giá từ nhiều bên để làm
tiền đề cho việc cải tiến nâng cao chất lƣợng đào tạo.
Nhà trƣờng đã tiến hành khảo sát trong những năm gần đây theo những nội dung
phù hợp để đánh giá đƣợc hoạt động dạy và học tại trƣờng để không ngừng cải tiến chất
lƣợng dạy và học đáp ứng nhƣ cầu xã hội và nguyện vọng ngƣời học. Phiếu khảo sát thu
thập thông tin của sinh viên đang học tại trƣờng cho những đổi mới về phƣơng pháp và
nội dung phù hợp tạo điều kiện thuận lợi và sự hài long cho ngƣời học [H15.15.04.01].
Phiếu khảo sát cựu sinh viên cho một cái nhìn rõ ràng về sự phù hợp của CTĐT, cấu trúc
CTĐT cũng nhƣ những kỹ năng rèn luyện sẽ giúp ngƣời học hoàn nhập vào môi trƣờng
làm việc và phát triển nghề nghiệp ra sao [H15.15.04.02]. Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng
và doanh nghiệp luôn giúp cho Trƣờng những ý kiến quan trọng trong việc đƣa hoạt động
giảng dạy gần hơn với thực tế làm việc, chuẩn bị tốt cho ngƣời học hòa nhập hiệu quả vào
mội trƣờng làm việc thực tế [H15.15.04.03].
Thông qua các báo cáo về hoạt động giảng dạy của trƣờng gần dây với các ý kiến
tổng hợp cho thấy tình hình giảng dạy và học tập tại trƣờng các năm 2016-2017, 20172018 và 2018-2019. Nhìn chung các chỉ tiêu đạt đƣợc là rất đáng khích lệ đối với nhà
trƣờng khi CTĐT & CĐR đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời học và đƣợc đánh giá là phù hợp
nhu cầu xã hội với tỉ lệ thống từ 80 – 90%. Hoạt động giảng dạy đáp ứng yêu cầu và đạt
đƣợc sự hài lòng trên 95% ở các năm đánh giá. Chất lƣợng đội ngũ giảng viên đƣợc đánh
giá cao cả về trình độ chuyên môn cũng nhƣ trình độ giảng dạy. Đây là một kết quả rất
đáng khích lệ và phải tiếp tục phát huy đối với những nỗ lực của nhà trƣờng và đội ngũ
giảng viên trong thời gian qua [H15.15.04.04-06].
Hoạt động dạy và học còn đƣợc quan tâm thông qua những cuộc họp chuyên môn
nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy, điều chỉnh phƣơng pháp truyền tải phù hợp hơn
[H15.15.04.08-10], những thống kê về tình hình sử dụng thƣ viên và số lƣợng học liệu
phục vụ học tập phong phú và cập nhật cho nghiên cứu học tập [H15.15.04.07]. Kết quả
học tập của SV cũng phản ánh một phần chất lƣợng giảng dạy và cũng là một chỉ số cần
quan tâm để nắm tình hình học tập và có điều chỉnh hỗ trợ phù hợp cho ngƣời học đạt kết
quả tốt hơn [H15.15.04.11]. Phiếu đánh giá giảng viên đƣợc thực hiện hằng năm cho thấy
tổng quan mức độ hoàn thành hoạt động dạy học của các Khoa [H15.15.04.12]. Nhà
trƣờng thực hiện việc đánh giá các hình thức đánh giá kiểm tra SV và phân tích các báo
cáo [H15.15.04.13-16] để có những cải tiến phù hợp. Việc tham khảo ý kiến của doanh
nghiệp cũng là một hoạt động mà nhà trƣờng quan tâm đến tình hình thực tế của SV sau
khi tốt nghiệp và tham gia vào doanh nghiệp [H15.15.04.20], đây cũng là kết quả của hoạt
động đào tạo. Với những thông tin đa chiều sẽ làm cơ sở cho những điều chỉnh trong
ĐCCT của khoa và cũng phản ảnh kết quả những nỗ lực quan tâm và thƣờng xuyên đánh
giá điều chỉnh hoạt động dạy và học cho phù hợp qua từng thời kỳ [H15.15.04.17-19].
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Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 15.5: Triết lý giáo dục cũng nhƣ hoạt động dạy và học đƣợc cải tiến để
đạt đƣợc chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lƣợng, học tập suốt đời.
Triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn luôn đƣợc nhà Trƣờng quan tâm xem xét điều
chỉnh khi cần thiết đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trƣờng cũng nhƣ yêu cầu của xã
hội.
Nhà trƣờng chính thức ban hành các nội dung mang tính nền tảng cho mọi hoạt
động của nhà trƣờng là tầm nhìn sứ mệnh [H15.15.05.02] và kế hoạch chiến lƣợc cùng
với triết lý giáo dục định hƣớng hoạt động dài hạn cho Trƣờng [H15.15.05.01].
Triết lý giáo dục “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp” đã trở thành
nền tảng đào tạo nhiều năm của trƣờng và thể hiện rõ chủ trƣơng kết nối doanh nghiệp
của trƣờng trên mọi hoạt động dạy và học. Triết lý này đã đƣợc Hội đồng quản trị và ban
lãnh đạo nhà trƣờng xem xét góp ý về tính phù hợp trong giai đoạn mới làm nền tảng cho
những điều chỉnh khi cần thiết [H15.15.05.03].
Hoạt động phân tích đánh giá giảng dạy trong nhà trƣờng định kỳ giúp cho nhà
trƣờng có đƣợc thông tin đầy đủ toàn diện về tình hình giảng dạy theo đuổi triết lý giáo
dục của Trƣờng, đáp ứng yêu cầu ngƣời học và kết nối doanh nghiệp nhằm mục nâng cao
chất lƣợng đào tạo, đảm bảo đạt CĐR và tạo điều kiện theo đuổi học tập suốt đời cho
ngƣời học [H15.15.05.04-06]. Công tác điều chỉnh hoạt động giảng dạy và phƣơng pháp
đƣợc thực hiện căn cứ theo kết quả thảo luận, tổng kết chuyên môn tại khoa và văn bản
thành các báo cáo cho việc thực hiện điều chỉnh phù hợp [H15.15.05.07-09]. Báo cáo
tổng kết những ý kiến của doanh nghiệp cũng giúp trƣờng trong việc điếu chỉnh hoạt
động giảng dạy phù hợp hơn và cũng thể hiện rõ triết lý giáo dục của trƣờng trong việc
tích cực trở thành cầu nối giữa nhu cầu doanh nghiệp và hoạt động giảng dạy
[H15.15.05.10].
Các điều chỉnh cần thiết đƣợc thực hiện thông qua các ĐCCT điều chỉnh tại khoa
giúp cho nhà trƣờng nâng cao chất lƣợng đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp
[H15.15.05.11-13].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt điểm mạnh
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã thiết lập đƣợc hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và
học thông qua việc xây dựng chiến lƣợc dạy học phù hợp với triết lý giáo dục, theo đuổi
mục tiêu đào tạo và CĐR, thúc đẩy việc học tập suốt đời của ngƣời học.
Các chiến lƣợc và chính sách nhằm thu hút GV giỏi về chuyên môn và có nhiều
kinh nghiệm đến làm việc và giảng dạy tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đang giúp cho
Trƣờng đảm bảo chất lƣợng dạy và học cũng nhƣ nâng cao mức độ hài long của ngƣời
học đối với hoạt động giảng dạy của Trƣờng. Số lƣợng GV có học hàm GS và PGS tăng
qua một số năm gần đây giúp Trƣờng có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu của các CTĐT
& CĐR.
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Hệ thống giám sát, đánh giá hoạt động dạy và học tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân
đƣợc thiết lập và vận hành hiệu quả, đảm bảo theo đuổi việc duy trì và nâng cao chất
lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng.
Tiến hành các hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan, sử dụng kết quả khảo sát
để cải tiến chất lƣợng đội ngũ cũng nhƣ các hoạt động dạy học có hiệu quả. Đây là những
thành quả từ nỗ lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo nhà trƣờng.
Tóm tắt điểm tồn tại
Hình thức thực tập và kiến tập chƣa thể thực hiện rộng rãi và công việc đôi khi chƣa
đúng với chuyên môn hoàn toàn nên hiệu quả đem lại còn hạn chế.
Việc thực tập nƣớc ngoài phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của các cơ quan di trú
của các nƣớc ảnh hƣởng đến số lƣợng sinh vein đƣợc trải nghiệm thực tập nƣớc ngoài
chƣa cao.
Công tác khảo sát ý kiến cựu SV và NTD để cải tiến CTĐT chƣa thật hiệu quả, số
phiếu chƣa nhiều. Chƣa có sự phối hợp đồng bộ và hỗ trợ thƣờng xuyên của các đơn vị
trong việc tổ chức khảo sát đối với sinh vein, cựu sinh vein & NTD/Doanh nghiệp.
Kế hoạch cải tiến
TT

1

2

3

Mục tiêu

Nội dung

Cần phải phân công cụ thể nhân sự
làm việc cụ thể với các Doanh
nghiệp trƣớc mỗi kỳ thực tập, kiến
tập cho SV để đảm bảo việc thực
tập / kiến tập của SV phù hợp với
chuyên môn học tập, liên quan đến
Khắc phục
quá trình làm việc sau này và có các
tồn tại 1
hình thức đánh giá phù hợp, có ý
kiến của Doanh nghiệp về SV để có
cơ sở hoàn thiện CTĐT & hoạt
động giảng dạy phù hợp. Cần có
Giảng vein chuyên môn cùng theo
dõi hoạt động này.
BGH phân công trách nhiệm nhân
Khắc phục sự hỗ trợ thủ tục đi thực tập nƣớc
tồn tại 2
ngoài để đạt hiệu quả tốt hơn cho
ngƣời học.
BGH phân công trách nhiệm nhân
Khắc phục
sự hỗ trợ định kỳ cho hoạt động tổ
tồn tại 3
chức khảo sát đối với SV, cựu SV &

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời gian
thực hiện

Phòng Đào
tạo đề xuất
kế hoạch và
phƣơng án
thực hiện

Từ năm
2019

Phòng TCHC đế xuất

Từ năm
2019

BGH, P.
TC-HC,
P.Đào tạo,

Từ năm
2019
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TT

Mục tiêu

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện
Khoa/viện

Nội dung
NTD/Doanh nghiệp.

Phát huy
4
điểm mạnh 1

Phát huy
5
điểm mạnh 2

Phát huy
6
điểm mạnh 3

7

Phát huy
điểm mạnh 4

Tiến hành ra soát thƣờng xuyên
đảm bảo thực hiện tốt hệ thống lựa
chọn các hoạt động dạy và học
thông qua việc xây dựng chiến lƣợc
dạy học phù hợp với triết lý giáo
dục và CĐR, thúc đẩy việc học tập
suốt đời của ngƣời học.
Thƣờng xuyên xem xét và điều
chỉnh phù hợp hệ thống các chiến
lƣợc và chính sách nhằm thu hút
GV giỏi về chuyên môn và có nhiều
kinh nghiệm đến làm việc và giảng
dạy tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân
Duy trì và phát huy hiệu quả hơn hệ
thống giám sát, đánh giá hoạt động
dạy và học tại Trƣờng ĐHCN Vạn
Xuân nhằm đảm bảo chất lƣợng đào
tạo của Nhà trƣờng.
Hoàn thiện nội dung khảo sát, ngày
càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông
tin phản hồi phục vụ cho công tác
hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng
hoạt động đào tạo của Trƣờng

Thời gian
thực hiện

Từ năm
2019
BGH,
P.Đào tạo,
Khoa/viện

P. TC-HC,
P.Đào tạo,
Khoa/viện

P.TC-HC,
P.Đào tạo,
khoa/viện

P.ĐT-KT,
Khoa/viện

Từ năm
2019

Từ năm
2019

Từ năm
2019

Mức đánh giá
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 15
Tiêu chí 15.1
Tiêu chí 15.2
Tiêu chí 15.3
Tiêu chí 15.4
Tiêu chí 15.5

Tự đánh giá
4
4
4
4
4
4

Tiêu Chuẩn 16: Đánh giá ngƣời học
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân có hệ thống đánh giá ngƣời học thiết kế phù hợp với
chuẩn đầu ra và quá trình học tập của ngƣời học, các kết quả đánh giá đảm bảo tính công
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bằng và chính xác, phù hợp với triết lý giáo dục của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân, đảm bảo
giá trị cam kết đào tạo của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân.
Tiêu chí 16.1: Thiết lập đƣợc hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình
đánh giá ngƣời học phù hợp trong quá trình học tập.
Hoạt động đánh giá kết quả ngƣời học là hoạt động hết sức quan trọng không chỉ
đánh giá kết quả giảng dạy của Trƣờng, nỗ lực của ngƣời học mà còn là cơ chế động viên
định hƣớng ngƣời học theo đuổi học tập suốt đời.
Tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân, nhà trƣờng quan tâm đến việc đánh giá và hình thành
một hệ thống đánh giá rất nghiêm túc để đạt đƣợc mục tiêu nâng cao chất lƣợng đào tạo
ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu doanh nghiệp và đảm bảo khuyến khích ngƣời học
không ngừng học hỏi tiến bộ không chỉ trong quá trình học tập tại trƣờng mà còn tiếp tục
học tập sau này.
Hệ thống đánh giá quá trình học tập của ngƣời học đƣợc quy định rõ ràng từ thời
gian, phƣơng pháp, các hình thức đánh giá... trong Quy chế đào tạo của trƣờng
[H16.16.01.01]. Theo quy định này, ngƣời học sẽ đƣợc đánh giá theo kết quả từng học
phần. Điểm đánh giá học phần sẽ gồm 03 phần: điểm chuyên cần (10%), điểm kiểm tra
giữa HP (30%) và điểm thi kết húc HP hoặc bài tập lớn (60%). Nếu HP có cả 02 phần lý
thuyết và thực hành thì tùy thuộc vào tín chỉ của từng phần mà tính điểm trung bình cho
HP đó. Bài tập lớn chỉ áp dụng có các sinh viên có thành tích học tập tốt trong HP có khối
lƣợng kiến thức từ 03 tín chỉ trở lên: điểm chuyên cần lý thuyết là tối thiểu 90% và thực
hành là 100% và điểm kiểm tra giữa HP từ 8/10 trở lên và mỗi học kỳ SV chỉ có thể làm
01 bài tập lớn mà thôi.
Quy chế cũng quy định việc quy đổi điểm HP theo thang điểm 10 quy đổi sang điểm
chữ và điểm số nhƣ sau:
STT

Điểm học phần

Điểm chữ

Điểm số

1
2
3
4
5
6
7
8

8,50 – 10
7,75 – 8,49
7,00 – 7,74
6,25 – 6,99
5,50 – 6,24
4,75 – 5,49
4,00 – 4,74
Dƣới 4,0

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1.5
1,0
0,0

Việc tổ chức thi và đánh giá HP đƣợc quy định rõ ràng, mô tả cụ thể và phân công
cho các đơn vị liên quan hỗ trợ thi một cách nghiêm túc, đảm bảo công bằng hợp lý theo
Quy chế tổ chức thi và đánh giá HPcủa Trƣờng [H16.16.01.03]. Đề thi đƣợc xây dựng
theo quy trình ban hành của BGH [H16.16.01.04].Một số bài thi mẫu ở các hp cho thấy
việc tuân thủ nghiệm túc quy định của Trƣờng cũng nhƣ đảm bảo phản ánh đúng thực tế
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giảng dạy và học tập tại trƣờng, đáp ứng yêu cầu đánh giá HP, theo hƣớng dẫn ĐCCT,
thể hiện đƣợc yêu cầu của CĐR đối với các chƣơng trình đào tạo [H16.16.01.05].
Ngoài ra nhà trƣờng, song song với việc đánh giá kiến thức và kỹ năng ngƣời học,
còn tiến hành đánh giá các hoạt động rèn luyện khác để giúp sinh viên ý thức tốt hơn về
việc phát triển toàn diện tiến đến thích nghi tốt hơn với các môi trƣờng làm việc sau
này. Hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện của SV đƣợc quy định rõ ràng tại Quy chế
đánh giá rèn luyện do BGH nhà trƣờng ban hành [H16.16.01.02]. Theo đuổi mục tiêu
giáo dục và đào tạo con ngƣời phát triển toàn diện có đạo đức trí thức sức khỏe thẩm
mỹ và nghề nghiệp, nhà trƣờng xây dựng những nội dung rèn luyện cụ thể cho sinh viên
trong hệ thống đào tạo theo hình thức tín chỉ là: đánh giá ý thức và kết quả học tập; ý
thức và kết quả chấp hành nội quy; ý thức và các hoạt động chính trị, phòng chống tệ
nạn xã hội, phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng; ý thức kết quả tham gia phụ
trách các đoàn thể tổ chức khác trong nhà trƣờng hoặc các thành tích đặc biệt trong học
tập rèn luyện của sinh viên. Hệ thống đƣợc đánh giá theo thang điểm 100.
Trong quy chế Công tác sinh viên [H16.16.01.06] ngoài việc quy định đối với các
hoạt động của sinh viên thì còn phân công rất cụ thể cho từng đơn vị trong trách nhiệm
tiến hành đánh giá ngƣời học đa dạng, phản ánh hiệu quả việc học tập và rèn luyên của
SV cũng nhƣ việc hỗ trợ học tập và rèn luyên cho SV.
Các loại hình, tiêu chí, nội dung đánh giá đƣợc lƣa chọn phù hợp với quá trình học
tập đối với từng môn học/học phần trong ĐCCT các học phần [H16.16.01.07-13] đã
đƣợc thông qua ngay từ khi xây dựng, thẩm định, phê duyệt và ban hành các CTĐT và
thƣờng xuyên đƣợc các Khoa rà soát hoàn thiện nhằm đảm bảo hỗ trợ đánh giá chính
xác, công bằng và thể hiện mục tiêu hỗ trợ ngƣời học phát triển bản thân, phù hợp với
nhu cầu xã hội.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá ngƣời học đƣợc thiết kế phù hợp với
việc đạt đƣợc chuẩn đầu ra.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân luôn ý thức đƣợc vấn đề đánh giá ngƣời học phải đảm
bảo đƣợc tính thống nhất với yêu cầu CĐR của mỗi CTĐT thực hiện đào tạo tại trƣờng.
Trƣớc tiên, nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc CĐR của các CTĐT rõ ràng và phản ánh
rõ mục tiêu đào tạo và triết lý giáo dục của Trƣờng [H16.16.02.01-02]. Trong CĐR,
những yêu cầu cụ thể về kiến thức tổng hợp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng tin học, kỹ
năng ngoại ngữ và 08 bộ kỹ năng mềm phục vụ cho phát triển học tập suốt đời và thích
nghi trong môi trƣờng làm việc sau này cho SV.
Nhà trƣờng thông qua các quyết định ban hành CTĐT [H16.16.02.07-15] và cụ thể
hóa trong các ĐCCT [H16.16.02.16-22] để các Khoa và giảng viên triển khai đến SV
toàn trƣờng những khối lƣợng kiến thức tổng hợp và chuyên môn cụ thể rõ ràng định
hƣớng tích lũy và hoàn thiện kiến thức và các hình thức đánh giá việc hoàn thành yêu
cầu của CĐR nêu trên.
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Để đánh giá việc hoàn thành những yêu cầu của CĐR này, nhà trƣờng đã xây dựng
một hệ thống đánh giá toàn diện trong suốt quá trình học tập cho SV. Trong Quy chế
đào tạo, chƣơng III và VI, hƣớng dẫn rất cụ thể về việc kiểm tra, thi HP và đánh giá kết
quả học tập cũng nhƣ việc xét công nhận tốt nghiệp cho SV tại Trƣờng ĐHCN Vạn
Xuân [H16.16.02.03].
Kiến thức tổng hợp và kiến thức chuyên môn đƣợc đánh giá bằng nhiều hình thức
kiểm tra và thi khác nhau nhƣ tự luận, trắc nghiệm, bài tập, vấn đáp, thực hành, những
hình thức kết hợp đa dạng khác, bài tập lớn và đồ án tốt nghiệp. Hoạt động kiểm tra và
thi đánh giá kết quả học tập của SV đƣợc tiến hành theo Quy chế Tổ chức thi và đánh
giá của trƣờng [H16.16.02.05] và Quy trình xây dựng đề thi đƣợc tuân thủ nghiệm ngặt
tại các Khoa [H16.16.02.06].
Kỹ năng tin học & ngoại ngữ thì yêu cầu phải lấy chứng chỉ theo quy định của Bộ
GDĐT để đảm bảo khả năng thích nghi làm việc đa dạng sau tốt nghiệp cũng đƣợc nêu
rõ trong quy định về xét tốt nghiệp cho SV ghi rõ trong Quy chế Đào tạo của Trƣờng
[H16.16.02.03].
Các bộ kỹ năng cần thiết cho sinh viên để hỗ trợ học tập suốt đời và thích nghi môi
trƣờng làm việc đƣợc đánh giá trong suốt quá trình học tập tại trƣờng, thông qua các
hình thức đánh giá khác nhau và thực hiện Quy chế Đánh giá rèn luyện của SV do BGH
ban hành [H16.16.02.04].
Nhà trƣờng luôn triển khai các hoạt động phân tích đánh giá đối với các hình thức
đánh giá ngƣời học khác nhau, thảo luận và đánh giá lại tính phù hợp nhằm cải tiến
hoàn thiện hơn trong hoạt động đánh giá ngƣời học thông quá các buổi họp chuyên môn
định kỳ hằng năm [H16.16.02.23-26].
Việc thông tin, phổ biến các hình thức đanh giá cho sinh viên đƣợc tiến hành trong
quy định về sinh hoạt đầu khóa hằng năm cho SV [H16.16.02.27-29] và thông qua sổ
tay sinh viên đƣợc cập nhật thƣờng xuyên trên trang web của trƣờng để SV
[H16.16.02.30] nắm bắt và có kế hoạch thực hiện tốt trong suốt qua trình học tập tại
trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 16.3: Các phƣơng pháp đánh giá và kết quả đánh giá ngƣời học đƣợc
rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hƣớng tới đạt đƣợc chuẩn
đầu ra.
Hoạt động rà soát các phƣơng pháp đánh giá và kết quả đánh giá ngƣời học nhằm
đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hƣớng tới đạt CĐR sẽ góp phần không nhỏ
vào việc khuyến khích ngƣời học và đảm bảo nguồn nhân lực có chất lƣợng cao cho xã
hội.
Nhà trƣờng đã ngay từ đầu, xây dựng hệ thống đánh giá ngƣời học chặt chẽ thông
qua các quy định về thời gian, hình thức và phƣơng pháp đánh giá ngƣời học toàn diện
bao gồm kiến thức, kỹ năng và ý thức trong các hoạt động học tập, kiến tập, thực tập và
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hoạt động khác tại trƣờng [H16.16.03.01-03]. Để ngày càng hoàn thiện hệ thống đánh
giá ngƣời học đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hƣớng tới đạt CĐR, hằng
năm nhà trƣờng đều có thông báo để các bộ phận liên quan tiến hành rà soát các quy
trình, hệ thống thực hiện và có đế xuất hiệu chỉnh phù hợp [H16.16.03.04-06]. Trong hệ
thống đánh giá của trƣờng, việc thông tin đầy đủ và kịp thời cho ngƣời học về kết quả
học tập trên trang web [H16.16.03.14] luôn đƣợc đảm bảo để ngƣời học có cơ hội nêu ý
kiến của mình vế kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ nhận đƣợc những giải thích rõ ràng về kết
quả học tập của bản thân thông qua hệ thống đánh giá của trƣờng. Mọi khiếu nại, yê cầu
phúc khảo đƣợc thực hiện theo quy định trong Quy chế đào tạo đã đƣợc công bố của
trƣờng.
Các Khoa còn tiến hành các phân tích tính phù hợp của các hình thức đánh giá
đang áp dụng với CĐR của các CTĐT, xem xét các hình thức theo tình hình giảng dạy
thực tế và cụ thể tại trƣờng cũng nhƣ có đáp ứng đƣợc các nhu cầu thực tế tại doanh
nghiệp. Các báo cáo đƣợc tiến hành thƣờng xuyên trong những năm gần đây tập trung
đềcậpđếncác hình thức đánh giá đối với đặc thù mỗi loại môn học và mỗi hình thức
đánh giá nêu rõ trong ĐCCT để phục vụ công tác cải tiến nâng cao chất lƣợng của hoạt
động đánh giá ngƣời học tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân [16.16.03.07-09].
Ngoài ra, nhà trƣờng còn tham khảo ý kiến của SV vế tính công bằng trong đánh
giá ngƣời học của các giảng viên tham gia giảng dạy tại các lớp trong các bảng khảo sát
chung về hoạt động giảng dạy của trƣờng trong những năm gần đây. Kết quả khảo sát
cho thấy hệ thống đánh giá ngƣời học có tính công bằng khi mức độ đạt tỉ lệ 96 - 98%
SV đồng ý với nhận định này [H16.16.03.10-12].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phƣơng pháp đánh giá ngƣời học đƣợc cải
tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hƣớng tới đạt đƣợc chuẩn đầu ra.
Các hình thức và phƣơng pháp đánh giá ngƣời học đƣợc nhà trƣờng công khai
nhằm thu hút những ý kiến đóng góp cải tiến từ những bên liên quan nhƣ sinh viên,
giảng viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp… thông qua Sổ tay SV online [H16.16.04.01],
quy chế đào tạo [H16.16.04.02], quy chế đánh giá rèn luyện [H16.16.04.03], quy chế tổ
chức thi và đánh giá học phần [H16.16.04.04] vá quy trình ra đề thi của trƣờng
[H16.16.04.05].
Các hình thức đánh giá đƣợc tiến hành xem xét phân tích vế mức độ phù hợp, tin
cậy và chính xác hằng năm nhằm điều chỉnh ngay khi cần thiết để đảm bảo việc đánh
giá phản ánh đúng yếu cầu của học phần thông qua ĐCCT và đạt CĐR của CTĐT thông
qua các Báo cáo phân tích về các hình thức đánh giá tại Khoa [H16.16.04.06-09].
Nhà trƣờng luôn quan tâm đến việc đánh giá ngƣời học trong suốt quá trình học
tập nên ngay khi xây dựng CTĐT và ĐCCT, trong quy trình xây dựng CĐR & CTĐT
luôn tổng hợp những góp ý của các Khoa chuyên ngành và thông qua Hội đồng thẩm
định để đảm bảo các hình thức đánh giá trong các ĐCCT [H16.16.04.10-16] phản ánh
đúng yêu cầu môn học, có độ tin cậy, chính xác và đánh giá đúng những yêu cầu CĐR
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của các CTĐT.
Hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên cũng cung cấp những thông tin đánh giá của
ngƣời học đối với việc đảm bảo hoạt động đánh giá đƣợc diễn ra công bằng hợp lý với
sự đồng thuận của 96 - 98% SV [H16.16.04.15-17].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt điểm mạnh
Nhà trƣờng thiết lập đƣợc hệ thống các quy trình, quy định cho việc lập kế hoạch
và lựa chọn các loại hình đánh giá ngƣời học phù hợp và toàn diện.
Triển khai các hoạt động rà soát việc đánh giá ngƣời học từ triển khai, giám sát
việc tổ chức thi, chấm thi, giám sát thi đến việc chấm phúc khảo nghiêm túc, công khai
minh bạch, đảm bảo sự chính xác, công bằng trong kiểm tra đánh giá ngƣời học.
Nhà trƣờng có hình thức đánh giá các phƣơng pháp kiểm tra đánh giá, phân tích
kết quả thi để đánh giá các hình thức thi, từ đó có kế hoạch cải tiến kịp thời để đảm bảo
tính phù hợp và độ tin cậy cao.
Tóm tắt điểm tồn tại
Việc rà soát và xem xét các hình thức đánh giá ngƣời học còn chƣa đầy đủ và chi
tiết đối với từng Khoa nên việc cải tiến các hình thức đánh giá chƣa thực sự hiệu quả.
Chƣa có các hình thức khuyến khích góp ý cải tiến để hoàn thiện hơn hệ thống
đánh giá ngƣời học đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, công bằng theo yêu cầu CĐR
của chƣơng trình.
Kế hoạch cải tiến

T
T

Mục
tiêu

Khắc
1 phục
tồn tại 1

Khắc
2 phục
tồn tại 2

Nội dung

Các Khoa cần tổ chức các buổi họp thống kê
đánh giá lại đối với các hình thức đánh giá ngƣời
học chi tiết hơn và phản ánh đúng chuyên ngành
để có những đề suất bổ sung cải tiến phù hợp,
nâng cao chất lƣợng hoạt động đánh giá ngƣời
học tại Trƣờng.
P.ĐT cần có những kiến nghị và BGH ban hành
văn bản quy định các hình thức khuyến khích và
lấy ý kiến rộng rãi hơn, tạo điều kiện cho các bên
liên quan góp ý cải tiến các hình thức, quy trình
đánh giá ngƣời học thích hợp

Đơn
vị/cá
nhân
thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

Các
Khoa

Từ năm
học
2019

BGH,
P.ĐT

Từ năm
học
2019
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T
T

Mục
tiêu

Phát
huy
3
điểm
mạnh 1
Phát
huy
4
điểm
mạnh 2
Phát
huy
5
điểm
mạnh 3

Đơn
vị/cá
nhân
thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

P.ĐT,
các Khoa

Từ năm
học
2019

P.ĐT,
các Khoa

Từ năm
học
2019

P.ĐT,
các Khoa

Từ năm
học
2019

Nội dung

Duy trì và phát huy hệ thống các quy trình, quy
định từ lập kế hoạch đến việc lựa chọn các loại
hình đánh giá ngƣời học phù hợp.
Phát huy các hoạt động rà soát đánh giá ngƣời
học từ triển khai, giám sát việc tổ chức thi, chấm
thi, giám sát thi đến việc chấm phúc khảo
nghiêm túc, công khai minh bạch, đảm bảo sự
chính xác, công bằng trong kiểm tra đánh giá
ngƣời học.
Thƣờng xuyên rà soát các phƣơng pháp kiểm tra
đánh giá, phân tích kết quả thi để đánh giá các
hình thức thi, từ đó có kế hoạch cải tiến kịp thời
để đảm bảo độ tin cậy cao.

Mức đánh giá
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 16
Tiêu chí 16.1
Tiêu chí 16.2
Tiêu chí 16.3
Tiêu chí 16.4

Tự đánh giá
4
4
4
4
4

Tiêu Chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân song song với hoạt động đào tạo, luôn ý thức đƣợc trách
nhiệm phục vụ và hỗ trợ ngƣời học trong suốt quà trình đào tạo.
Tiêu Chí 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời
học cũng nhƣ hệ thống giám sát ngƣời học.
Hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học ở Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc triển khai
theo các quy định rõ ràng từ Quy định phân công nhiệm vụ trong hệ thống quản lý
[H17.17.01.03]. Các hoạt động phục vụ hỗ trợ cũng nhƣ giám sát ngƣời học về đào tạo
đƣợc quy định trong Quy chế đào tạo tín chỉ từ việc đăng ký học tập, khối lƣợng học tập,
giám sát trên lớp với hệ thống phân chia lớp, quản lý lớp, hỗ trợ học tập, cố vấn học tập,
giáo viên chủ nhiệm… đến xếp hạng, đánh giá, trách nhiệm tổ chức đánh giá ngƣời học,
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phúc khảo, giải quyết khiếu nại, xác nhận kết quả học tập, xét công nhận tốt nghiệp theo
quy định….[H17.17.01.04]. Việc đánh giá ngƣời học và giám sát suốt quá trình học tập
sinh hoạt tại trƣờng rất cụ thể rõ ràng trong Quy chế đánh giá rèn luyện của ngƣời học
[H17.17.01.05].
Quy chế công tác sinh viên của trƣờng quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của
ngƣời học cũng nhƣ phân công cụ thể cho các phòng ban thực hiện chức năng phục vụ và
hỗ trợ ngƣời học theo hoạt động chuyên trách của từng đơn vị [H17.17.02.06].
Hệ thống CNTT của trƣờng đảm bảo hoạt động chung của trƣờng và phục vụ thông
tin truyền thông cho ngƣời học [H17.17.01.07].
Phân công nhiệm vụ của các phòng ban cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị
thuộc trƣờng nhƣ các khoa chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Kế
toán, Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, các phòng nghiệp vụ nhƣ
phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Tổ chức hành chính, các Trung tâm hỗ
trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhƣ Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng,
Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Thông tin thƣ viện, Trung tâm tƣ vần tuyển sinh, Trung
tân tƣ vấn du học để triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học đảm bảo theo
đuổi mục tiêu và triết lý giáo dục mà nhà trƣờng đề ra [H17.17.01. 06-19].
Hằng năm nhà trƣờng đều thông báo Kế hoạch năm học cụ thể [H17.17.01.22-24],
Kế hoạch công tác đoàn [H17.17.01.25-27] cũng nhƣ thông qua các hoạt động sinh hoạt
SV đầu khóa [H17.17.01.28-30] để thông tin đầy đủ cho ngƣời học về các kế hoạch công
việc, các hoạt động phục vụ hỗ trợ tại trƣờng. Hoạt động này rất đƣợc quan tâm để ngƣời
học chủ động trong việc chuẩn bị và lên kế hoạch học tập rèn luyện cụ thể cho bản thân
nhằm đạt hiệu quả cao trong học tập và rèn luyện.
Ngƣời học luôn đƣợc hỗ trợ, phục vụ và giám sát toàn diện trong suốt quá trình học
tập và rèn luyện tại trƣờng. Để ghi nhận đánh giá các hoạt động chung của ngƣời học, nhà
trƣờng sử dụng hệ thống quản lý từ lớp, tổ, đoàn thể để ghi nhận những kết quả, những
khó khăn, nỗ lực của ngƣời học vào hệ thống đánh giá rèn luyện hàng năm của từng cá
nhân, thông qua các báo cáo tổng hợp nhà trƣờng sẽ có những điều chỉnh hỗ trợ phù hợp
giúp ngƣời học đạt kết quả tốt hơn [H17.17.01.35-38]. Đối với việc theo dõi hoạt động
học tập và kết quả học tập của từng cá nhân thực hiện qua các dữ liệu ghi nhận đánh giá
kết quả học tập, báo cáo chung về phân tích kết quả học tập hằng năm cho cái nhìn tổng
quan vế tính hình chung của dạy và học tại trƣờng để có những rút kinh nghiệm và kế
hoạch cải tiến cụ thể [H17.17.01. 39].
Các hoạt động hỗ trợ giám sát khác liên quan đến ngƣời học trong quá trình học tập
còn thể hiện trong Nội quy đối với cán bộ nhân viên Trƣờng [H17.17.01.34], Nội quy ký
túc xá trong quá trình ngƣời học ở Ký túc xá củng trƣờng [H17.17.01.33] hay khi cần hỗ
trợ sau tốt nghiệp [H17.17.01.22], thông qua các hoạt động nâng cao hiểu biết vế luật
pháp cơ bản [H17.17.01.23]…
Tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ phục vụ và hỗ trợ ngƣời học theo chức năng
nhiệm vụ của từng đơn vị đƣợc nhà trƣờng quy định trong các văn bản chính thức của
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trƣờng nhƣ Điều lệ Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân [H17.17.01.01], Quy định về phân công
nhiệm vụ cụ thể và đƣợc đánh giá năng lực qua việc hoàn thành nhiệm vụ trong quy định
[H17.17.01.03], Quy chế lƣơng với những yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp bậc vị trí trong
hoạt động của trƣờng đảm bảo hỗ trợ phục vụ ngƣời học và đánh giá theo hiệu quả hoàn
thành công việc [H17.17.01.02].
Đo lƣờng đánh giá mức độ hài lòng trong hoạt động hỗ trợ đƣợc thực hiện dƣới hình
thức nhƣ tự đánh giá của Giảng viên và có ý kiến nhận xét của khoa trong suốt quá trình
giảng dạy và hoạt động hỗ trợ tại trƣờng [H17.17.01.43] và thông qua ý kiến của SV đƣợc
tổng hợp trong các báo cáo Khảo sát [H17.17.01.40-42].
Nhìn chung, nhà trƣớng đã xây dựng các quy định và kế hoạch đảm bảo triển khai
hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học toàn diện trong suốt quá trình học tập tại trƣờng.
Nhà trƣờng cũng có các bộ tiêu chí đánh giá cán bộ và đo lƣờng mức độ hài long của
ngƣời học đối với hoạt động phục vụ hỗ trợ của mình.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học cũng nhƣ hệ thống
giám sát ngƣời học đƣợc triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
Tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân, các hoạt động phục vụ và hỗ trợ đƣợc triển khai tích
cực nhằm đáp ứng nhu cầu ngƣời học, theo đuổi triết lý giáo dục của Trƣờng cũng nhƣ
tạo dựng các giá trị xã hội.
Nhà Trƣờng phân công cụ thể các đơn vị chịu trách nhiệm các hoạt động phục vụ và
hỗ trợ ngƣời học từ học tập đến hoạt động xã hội, rèn luyện toàn diện thông qua Quy định
phân công nhiệm vụ [H17.17.02.01], Quy chế đào tạo theo tín chỉ [H17.17.02.02], Quy
chế đánh giá rèn luyện [H17.17.02.03], Quy chế công tác SV [H17.17.02.04], Điều lệ
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân [H17.17.02.05]. Các khoa đảm trách hỗ trợ chuyên môn cho
ngƣời học [H17.17.02.06-11], các phòng đảm trách các hoạt động phục vụ theo chức
năng [H17.17.02.12-14], các trung tâm cung cấp các hoạt động hỗ trợ theo nhiệm vụ đƣợc
giao [H17.17.02.15-19] nhằm triển khai tốt nhất hoạt động phục vụ và hỗ trợ của trƣờng
tới ngƣời học.
Các đơn vị chịu trách nhiệm hoạt động phục vụ và hỗ trợ nhiều mặt cho ngƣời học
tại trƣờng cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhƣ tổ chức các hoạt động tìm hiểu văn hóa
Nhật bản [H17.17.02.21], các buổi trò chuyên với chuyên gia để mở rộng hiểu biết cho
ngƣời học [H17.17.02.20], tổ chức gặp gỡ tân SV để giúp các bạn hiểu rõ vế mục tiêu đào
tạo của trƣờng cũng nhƣ định hình rõ ràng tƣơng lai nghề nghiệp cho bản thân
[H17.17.02.22], các hoạt động thi đua trong trƣờng để các bạn SV có cơ hội thể hiện và
phát huy thế mạnh bản thân, phát triển cá nhân [H17.17.02.23], các hoạt động cộng đồng
không chi đem lại giá trị nhân văn sau trải nghiệm cho các em mà còn là cơ hội để SV
hình thành ý thức cộng đồng và gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của ngƣời Việt nam
[H17.17.02.24], tổ chức nhiều đợt thực tập, kiến tập cho SV góp phần quan trọng vào việc
hình thành kỹ năng và ý thức làm việc tốt, thích nghi nhanh với môi trƣờng làm việc làm
tiền đế phát triển nghề nghiệp sau này cho SV [H17.17.02.25].
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Các hoạt động giám sát ngƣời học nhằm mục tiêu hỗ trợ phục vụ tốt nhất cho ngƣời
học đƣợc nhà trƣờng thực hiện thƣờng xuyên thông qua hệ thống giám sát từ cá nhân đến
các đội nhóm, qua các hoạt động toàn diện tại nhà trƣờng. Hoạt động rèn luyện của từng
SV đƣợc tiến hành từ việc tự đánh giá đến các ý kiến đánh giá xung quanh đem lại một
kết quả khách quan, toàn diện. Các báo cáo đánh giá rèn luyện hằng năm đƣợc phân tích,
tổng kết để nhà trƣờng xem xét phát huy điều chỉnh phù hợp [H17.17.02.26-29]. Kết quả
học tập của SV định kỳ hằng năm đƣợc ghi nhận trên dữ liệu và lƣu trữ, phân tích giúp hệ
thống hỗ trợ và phục vụ ngƣời học của nhà trƣờng hiểu rõ tình hình ngƣời học và có
những kế hoạch hỗ trợ phù hợp nâng cao kết quả học tập cho ngƣời học [H17.17.02.30].
Những báo cáo phân tích kết quả khảo sát ngƣời học là thang đánh giá quan trọng
đối với hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học tại trƣờng đƣợc phân tích và thảo luận
trong các buổi họp tại khoa để điều chỉnh các hoạt động phục vụ trong giảng dạy phù hợp
[H17.17.02.31-33]. Nhà trƣờng căn cứ trên kết quả phân tích này để chuẩn bị cho các
hoạt động cải tiến phù hợp để ngày càng triển khai hiệu quả hơn các hoạt động phục vụ và
hỗ trợ ngƣời học.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 17.3: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học cũng nhƣ hệ thống
giám sát ngƣời học đƣợc rà soát.
Hoạt động phục vụ hỗ trợ cũng nhƣ hệ thống giám sát ngƣời học luôn đƣợc rà soát
để đảm bảo tính hiệu quả của quá trình đào tạo tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân.
Trong thời gian gần đây, nhà trƣờng luôn chọn kênh thông tin phản hồi từ SV làm
kênh thống tin chính để đánh giá, rà soát hoạt động hỗ trợ và đánh giá ngƣới học của
Trƣờng. Nhà trƣờng thông qua các mẫu Phiếu Khảo sát để thu thập ý kiến SV hàng năm
làm cơ sở cho những cải tiến phù hợp [H17.17.03.01]. Ngoài ra, hằng năm, để đảm bảo
các hoạt động phục vụ và hỗ trợ, hoạt động đánh giá ngƣời học đƣợc khách quan hợp lý,
nhà trƣờng còn huy động ý kiến của đội ngũ giảng viên, nhân viên, cán bộ của trƣờng
trong quá trình làm việc nhằm cải tiến hệ thống tốt hơn thông qua Thông báo rà soát các
Quy trình hiện hành [H17.17.03.02-04]. Việc tiến hành rà soát các đối tác của Trƣờng để
có thể phục vụ ngƣời học tốt hơn trong quá trình giao lƣu thực tập kết nối doanh nghiệp
cũng đƣợc nhà trƣờng ban hành quy trình rõ ràng đảm bảo tính minh bạch và chính xác,
nâng cao hiệu quả phục vụ đối với ngƣời học [H17.17.03.05].
Hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát ngƣời học đƣợc rà soát ngay từ khâu tuyển
sinh. Hằng năm, nhà trƣờng đều thực hiện các báo cáo phân tích tình hình tuyển sinh
[H17.17.03.06-08] để rút kinh nghiệm điều chỉnh phù hợp phục vụ tốt hơn cho thí sinh
trong quá trình thảo luận xây dựng đế án tuyển sinh cho năm tiếp theo [H17.17.03.09-11].
Sau khi thực hiện lấy ý kiến SV, phòng Đào tạo làm các báo cáo tổng kết về tình
hình giảng dạy và đánh giá giám sát ngƣời học làm sơ cở cho những điều chỉnh phù hợp
[H17.17.03.12-14]. Căn cứ trên những Báo cáo tổng kế ý kiến của SV, nhà trƣờng tổ chức
họp ở các khoa để tiến hành điều chỉnh các hoạt động giảng dạy nhắm đáp ứng tốt hơn
cho ngƣời học, giúp ngƣời học đạt kết quả tốt hơn, học tập hiệu quả hơn [H17.17.03.15113

17].
Để rà soát hoạt động giám sát đánh giá ngƣời học luôn hiệu quả, nhà trƣờng tiến
hành theo dõi, lập các báo cáo phân tích kết quả học tập hằng năm của SV toàn trƣờng và
có những định hƣớng điều chỉnh đối với các hình thức hỗ trợ phù hợp cũng nhƣ các hình
thức đánh giá hợp lý hơn [H17.17.03.18-22]. Đối với các hình thức đánh giá ngƣời học,
nhà trƣờng cũng tiến hành phân tích, rà soát, xem xét tính phù hợp với CTĐT, CĐR, thực
tế giảng dạy và điều kiện tại trƣờng, đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình
giám sát, đánh giá ngƣời học [H17.17.03.23-26]. Ngoài ra, Quy trình xây dựng CTĐT
cũng đƣợc rà soát bởithảo luận giữa các khoa và các đơn vị liên quan đảm bảo nội dung
giảng dạy đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, phục vụ tốt nhất cho ngƣời học
[H17.17.03.27].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 17.4: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học cũng nhƣ hệ thống
giám sát ngƣời học đƣợc cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên
quan.
Nhà trƣờng xây dựng một số chỉ tiêu để đánh giá chất lƣợng hoạt động phục vụ hỗ
trợ và hệ thống giám sát ngƣời học thông qua các hoạt động khảo sát ý kiến ngƣời học,
khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng, ý kiến cựu SV cũng nhƣ những báo cáo phân tích kết quả
rèn luyện và học tập của ngƣời học do hệ thống đánh giá của trƣờng giám sát và thống kê
nhằm cải tiến đế đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
Các chỉ tiêu cơ bản về chất lƣợng phục vụ và hỗ trợ ngƣời học nhƣ:
Số lƣợng giảng viên tăng đều hàng năm (2014 – 2018), số lƣợng SV / 1 giảng viên
bình quân đạt mức ít hơn 25 SV,
Ký túc xá tiêu chuẩn và an ninh cho SV với tỉ lệ là hơn 20m2/ 1 SV,
Diện tích giảng đƣờng là khoàng hơn 1,5m2/1 SV với các trang thiết bị nhƣ bàn
ghế, máy chiếu, náy lạnh…
Thƣ viện với bình quân khoảng 1000 đầu sách, tài liệu / 1 ngành đào tạo.
Ngoài ra, nhà trƣờng còn có 03 phòng thì nghiệm đƣợc trang bị đầy đủ thiết bị phục
vụ hoạt động học tập và nghiện cứu, khu thể thao, nhà ăn phục vụ cho SV & giảng viên,
nhân viên và cán bộ của trƣờng [H17.17.04.01].
Ý kiến của SV đƣợc thống kê phân tích và lên báo cáo hằng năm. Một số chỉ tiêu
đáng quan tâm nhƣ đánh giá đồng ý của ngƣời học vế tính sinh động của lớp học và khả
năng chuyển tải kiến thức một cách dễ hiểu của giảng viên trong các năm gần đây đều đạt
trên 90%. Tỉ lệ SV đồng ý là hoạt động giảng dạy của nhà trƣờng đáp ứng nhu cầu ngƣời
học cũng đạt mức 97%-98% qua các năm gần đây [H17.17.04.02-04].
Để đánh giá khách quan về hiệu quả hoạt động phục vụ, hỗ trợ và hệ thống giám sát
ngƣời học ở trƣờng có giúp cho ngƣời học đạt đƣợc mục tiêu đào tạo là đáp ứng nhu cầu
xã hội, gần đây, trƣờng có lập khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng vế kiến thức, kỹ năng
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và ý thức trong môi trƣờng làm việc của SV Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân sau khi tốt nghiệp.
Kết quả rất khả quan, đánh dấu thành quả nỗ lực nhiều năm của SV và nhà trƣờng trong
suốt quá trình học tập tại Trƣờng. Các doanh nghiệp đánh giá rất cao kiến thức và kỹ năng
của SV tốt nghiệp của trƣờng, mức đánh giá từ đạt đến rất tốt là trên 90%. Đối với nhận
xét về ý thức của SV Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân, nhà tuyển dụng đã ghi nhận 100% đạt
yêu cầu với mức trên 90% là rất tốt [H17.17.04.05].
Xem xét các hoạt động phục vụ hỗ trợ và hệ thống giám sát ngƣời học của trƣờng
trên cơ sở hoàn thành mục tiêu cải thiện kết quả rèn luyện và học tập của ngƣời học, đáp
ứng yêu cầu CĐR của CTĐT và thích nghi đƣợc trong môi trƣờng làm việc sau này, nhà
trƣờng đã tổng kết các kết quả rèn luyện và học tập của SV theo từng năm học. Kết quả
rèn luyện này là đánh giá của cá nhân SV kết hợp với ý kiến của các lớp, khoa theo quy
chế đánh giá rèn luyện của trƣờng. Kết quả trong những năm gần đây cho thấy có sự tiến
bộ trong việc không để của SV có kết quả rèn luyện yếu kém và tỉ lệ của kết quả rèn
luyện Trung bình là không có trong năm học 2017-2018 [H17.17.04.06-09]. Kết quả học
tập đƣợc thống kê tổng kết theo quy định trong quy chế đào tạo của nhà trƣờng hằng năm.
Nhìn chung tỉ kệ SV đạt điểm xuất sắc, giỏi, khá tăng đều mỗi năm từ 53% đến 73%, tỉ lệ
điểm yếu kém cũng giảm đều cho thấy có sự cải thiện trong kết quả học tập của SV
[H17.17.04.10-14].
Nhà trƣờng còn có kế hoạch lấy ý kiến khảo sát cựu SV theo Mẫu phiếu khảo sát
nhằm tìm hiểu mức độ hài lòng của cựu SV đối với CTĐT, CĐR trên cơ sở đáp ứng yêu
cầu công việc và thể hiện chất lƣợng của hoạt động phục vụ của trƣờng trong quá trình
SV theo học [H17.17.04.15].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt điểm mạnh
Hệ thống các hoạt động phục vụ, hỗ trợ SV cũng nhƣ hệ thống giám sát SV đƣợc
Nhà trƣờng xây dựng quy chế và triển khai một cách bài bản. Các chƣơng trình hoạt động
hỗ trợ ngƣời học bám sát kế hoạch đào tạo qua mỗi học kỳ của năm học và theo sát nhu
cầu ngƣời học.
Nhờ sự đa dạng các kênh thông tin, nhƣ ý kiến SV, ý kiến cựu SV, ý kiến nhà tuyển
dụng, ý kiến đánh giá của cán bộ giảng viên, nhân viên đã giúp Nhà trƣờng cập nhật đầy
đủ, chính xác, nhanh chóng các thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ đến với ngƣời học.
Nhà trƣờng đã có chính sách đầu tƣ và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
TDTT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, giúp SV có nhiều lựa chọn tham gia và
từng bƣớc hoàn thiện bản thân ngay khi còn ngồi trên ghế Nhà trƣờng.
Các kênh tiếp nhận phản hồi thông tin giữa Nhà trƣờng và SV về các hoạt động
phục vụ, hỗ trợ và giám sát ngƣời học thƣờng xuyên đƣợc thiết lập, đã không ngừng nâng
cao chất lƣợng phục vụ về công tác này.
Tóm tắt điểm tồn tại
Mặc dù có những cải tiến trong hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học cũng nhƣ hệ
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thống giám sát ngƣời học nhƣng chƣa có những kế hoạch rõ ràng mà còn mang tính phản
ứng, điều chỉnh, thay đổi theo thời điểm.
Chất lƣợng các cuộc khảo sát cần phải nâng cao hơn về số lƣợng tham gia, khảo sát
thƣờng xuyên hơn cũng nhƣ nội dung cần cụ thể hơn nhằm phản ánh rõ những vấn đế cần
quan tâm cái tiến.
Kế hoạch cải tiến

TT

Mục
tiêu

Nội dung
Nhà trƣờng sẽ yêu cầu các đơn vị
chức năng, các khoa phối hợp lên
các Kế hoạch cụ thể đánh giá, rà
soát hoạt động phục vụ và hỗ trợ
ngƣời học theo chức năng nhiệm vụ
của từng bộ phận để chủ động hơn
trong hoạt động cải tiến công tác
phục vụ và hỗ trợ ngƣời học tại
trƣờng. Các đơn vị cần có kế hoạch
thực hiện rà soát thƣờng xuyên hơn.
Phòng Đào tạo lấy ý kiến các đơn vị
về việc điều chỉnh nội dung Khảo
sát lấy ý kiến của SV, cựu SV, nhà
tuyển dụng / doanh nghiệp để có các
Báo cáo hiệu quả hơn. Lập kế hoạch
và phối hợp với các đơn vị thực hiện
khảo sát thƣờng xuyên hơn để đáp
ứng tốt hơn yêu cầu của các bên liên
quan.

1

Khắc
phục
tồn tại
1

2

Khắc
phục
tồn tại
2

3

Phát
huy
điểm
mạnh
1

Triệt để thực hiện hoạt động phục
vụ & hỗ trợ ngƣời học cũng nhƣ hệ
thống giám sát theo các quy chế,
quy định đã ban hành.

Phát
huy
điểm
mạnh
2

Đa dạng các kênh, các hình thức
phổ biến thông tin hai chiều và phối
hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhằm
cập nhật đầy đủ, chính xác, nhanh
chóng các thông tin về quyền lợi và
nghĩa vụ đến với ngƣời học và ý
kiến phản hồi của ngƣời học cũng

4

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

Đơn vị phòng
ban, trung
tâm,
Khoa/viện

Từ
năm
học
2018 –
2019

P.Đào tạo, các
đơn vị chức
năng, trung
tâm,
Khoa/viện

Từ
năm
học
2018 –
2019

Tất cả các đơn
vị

Từ
năm
học
2018 2019

Tất cả các đơn
vị

Từ
năm
học
2018 2019
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Mục
tiêu

Nội dung

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

P.CTSV,
Khoa/viện

Từ
năm
học
2018 2019

nhƣ các bên liên quan.
Phát
Phát huy tổ chức các hoạt động văn
huy
hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại
5
điểm
khóa hƣớng đến phát triển toàn diện
mạnh
cho ngƣời học.
3
Mức đánh giá:
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 17
Tiêu chí 17.1
Tiêu chí 17.2
Tiêu chí 17.3
Tiêu chí 17.4

Tự đánh giá
4
4
4
4
4

Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học là một trong những chức năng thực hiện cơ bản của giáo dục
đại học và không thể tách rời hoạt động đào tạo tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân. Dù gặp rất
nhiều khó khăn nhƣng nhà trƣờng vẫn nỗ lực xây dựng các chính sách, cơ chế hỗ trợ,
quản lý tốt nhất các hoạt động nghiên cứu khoa học của SV và giảng viên.
Tiêu chí 18.1: Thiết lập đƣợc hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát
và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lƣợng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực
và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại trƣờng đƣợc cơ cấu tổ chức linh hoạt theo các
quy định về phân công nhiệm vụ [H18.18.01.01]. Các hoạt động nghiên cứu sẽ đƣợc đề
xuất từ các cá nhân, nhóm, khoa hay, trung tâm thuộc hay trực thuộc trƣờng. Hồ sơ đề
xuất nghiên cứu đƣợc quy định rõ ràng với các biểu mẫu trong Quy định Quản lý Đề tài
Nghiên cứu khoa học [H18.18.01.06]. Hồ sơ sau khi hoàn thành sẽ đƣợc gởi Trung tâm
Nghiên cứu & Ứng dụng Công nghệ [H18.18.01.02] để tổng hợp, đề nghị Hội đồng Khoa
học và đào tạo [H18.18.01.03] xem xét cho ý kiến về việc thành lập Hội đồng xét duyệt
Đề tài nghiên cứu theo quy định của Trƣờng. Sau khi Đề tài đƣợc phê duyệt, Trung tâm
sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định và theo dõi hoạt động nghiện cứu khoa học cho đến
khi các đề tài hoàn thành. Khi Đế tài nghiên cứu đã hoàn thành Báo cáo tổng kết theo quy
định, Hội đồng Khoa học & đào tạo sẽ xem xét có ý kiến về việc thành lập Hội đồng
nghiệm thu Đế tài NCKH. Khi đề tài nghiệm thu sẽ là tài sản của trƣờng theo thỏa thuận
NCKH và đƣợc chuyển giao theo quy định khi có yêu cầu [H18.18.01.06].
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Nhà trƣờng có các chính sách giám sát, rà soát hoạt động NCKH thông qua các đơn
vị đƣợc phân công rõ ràng trong Điều lệ trƣờng [H18.18.01.05], thành lập Hội đồng Khoa
học & Đào tạo Trƣờng [H18.18.01.03] để giám sát hoạt động chuyên môn trong NCKH
thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng [H18.18.01.04], quy định về phân công
nhiệm vụ của các đơn vị đối với hoạt động NCKH [H18.18.01.01], chức năng nhiệm vụ
của Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng công nghệ [H18.18.01.02]. Việc giám sát và rà
soát đƣợc thực hiện theo các quy định về quản lý đề tài NCKH từ việc đăng ký đề tài,
thuyết minh đến thực hiện, báo cáo, nghiệm thu [H18.18.01.06]. Trung tâm Nghiên cứu &
Ứng dụng công nghệ là đơn vị theo dõi chính và tham mƣu cho Ban giám hiệu trong hoạt
động chuyển giao Kết quả NCKH theo quy định của Trƣờng [H18.18.01.07], Hội đồng
Khoa học và đào tạo là đơn vị giám sát chuyên môn, Ban giám hiệu căn cứ trên ý kiến
tham mƣu chuyên môn thành lập các Hội động đánh giá, phê duyệt, nghiệm thu đề tài
theo quy định.
Những hƣớng dẫn về công tác quản lý, quy trình xây dựng và đề xuất các hoạt động
nghiên cứu đƣợc thực hiện theo Quy định Quản lý đề tài NCKH của trƣờng
[H18.18.01.06], quy định về khối lƣợng NCKH đối với cán bộ, giảng viên và quy định về
hoạt động NCKH đối với SV theo quy định của BGDĐT [H18.18.01.08-09].
Hiện tại do tình hình tài chính hạn chế, các đế tài nghiên cứu sau khi đƣợc xem xét
và phê duyệt thì nhà trƣờng mới có kế hoạch huy động tài chính hỗ trợ theo từng chƣơng
trình đề tài cụ thể. Nguồn tài chính huy động một phần từ nhà trƣờng và phần khác từ các
doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động NCKH tại Trƣờng.
Nhà trƣờng quy định rất rõ bộ tiêu chí đánh giá phê duyệt và cũng là cơ sở để đánh
giá chất lƣợng của Đề tài NCKH tại trƣờng trong Quy định Quản lý đề tài NCKH
[H18.18.01.06] là sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu, có tính sáng tạo, mục tiêu, nội dung
rõ ràng, năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu, ý
nghĩa khoa học và triển vọng ứng dụng kết quả nghiên cứu, đóng góp đào tạo sau đại học,
dự toán kinh phí nghiên cứu hợp lý…. Đối với chất lƣợng Hoạt động NCKH đƣợc đánh
giá theo các tiêu chí sau mức độ đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết
quả công bố: bài báo công bố trên tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín; báo cáo khoa học
trình bày tại hội nghị, hội thảo khoa học; sách chuyên khảo; bằng độc quyền sáng chế
(nếu có), kết quả khác của đề tài: đào tạo sau đại học, hợp tác nghiên cứu, tổ chức thực
hiện và việc sử dụng kinh phí đề tài theo Thỏa thuận [H18.18.01.06]. Việc đánh giá giám
sát chất lƣợng của hoạt động nghiên cứu thông qua các đơn vị chuyên trách là Hội đồng
Khoa học & Đào tạo và Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng công nghệ của Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 18.2: Chiến lƣợc tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc
đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao đƣợc triển khai
để đạt đƣợc tầm nhìn và sứ mạng của CSGD.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân là trƣờng đại học tƣ thục, tự chủ tài chính và không nhận
kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc vì vậy nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động
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KHCN trong Trƣờng chủ yếu từ nguồn thu học phí và các nguồn thu hợp pháp khác.
Hằng năm, nhà trƣờng đếu có xây dựng dự trù kinh phí [H18.18.02.10-11], tuy nhiên do
nguồn thu hạn chế nên không có mục dành cho NCKH.
Tuy hiện tại có rất nhiều khó khăn trong việc triển khai chiến lƣợc phát triển nguồn
thu từ hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức, thƣơng mại hóa
sản phẩm nghiên cứu tại trƣờng nhƣng nhà trƣờng vẫn xây dựng hệ thống quy định về
NCKH tạo tiền đế thúc đẩy các bƣớc phát triển sau này. Nhà trƣờng có hệ thống quản lý
hoạt động NCKH thông qua Quy định quản lý đế tài NCKH tại trƣờng [H18.18.02.01],
những quy định cụ thể về chuyển giao kết quả nghiên cứu và Sở hữu trí tuệ
[H18.18.02.02], các biểu mẫu thực hiện và biểu mẫu báo cáo trong quá trình thực hiện
NCKH tại trƣờng [H18.18.02.03], quy định Chế độ dành riên để thu hút các Nghiên cứu
viên [H18.18.02.04]. Ngoài ra nhà trƣờng còn phổ biến và tuân thủ các quy định chung
của BGDĐT về hoạt động NCKH của SV và GV tại trƣờng thông qua các thông tƣ hƣớng
dẫn [H18.18.02.05-06].
Nhà trƣờng thành lập TT Nghiên cứu & Ứng dụng công nghệ để thực hiện và theo
dõi quản lý cụ thể đối với hoạt động NCKH tại trƣờng cũng nhƣ thông tin công khai về
các hoạt động của mình trên trang web của trƣờng [H18.18.02.07].
Nhà trƣờng đã triển khai đề tài Bảo vệ môi trƣờng (2012) và nghiệm thu đế tài cấp
trƣờng về Nuôi dế mèn (Gryllidae) có giá trị kinh tế cao (2015) [H18.18.02.08-09].
Tóm lại, nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc hệ thống các quy định về thúc đẩy và triển
khai hoạt động NCKH tại trƣờng làm nến tảng lâu dài và nắm bắt cơ hội để phát triển
NCKH trong các lĩnh vực ứng dụng phù hợp với triết lý giáo dục của Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính đƣợc sử dụng để đánh giá số lƣợng và
chất lƣợng nghiên cứu.
Hoạt động NCKH của Trƣờng còn rất nhiều hạn chế nhƣng nhà trƣờng cũng đã xây
dựng hệ thống chỉ số để đánh giá về số lƣợng và chất lƣợng đối với hoạt động NCKH.
Số lƣợng NCKH ở Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc đánh giá thông qua các chỉ số
nhƣ: số lƣợng đề tài NCKH, đế án, dự án mà sinh viên và giảng viên của nhà trƣờng tham
gia và số lƣợng tài liệu giảng dạy, tài liệu chuyên đề tham dự tại những hội nghị, hội thảo
khoa học trong và ngoài nƣớc, các luận văn, luận án nghiên cứu sinh viên NCKH. Về chất
lƣợng NCKH, nhà trƣờng quan tâm đến quy mô (đế tài cấp nhà nƣớc, cấp bộ, cấp địa
phƣơng, cấp trƣờng...) các đề tài sinh viên, giảng viên tham gia và vị trí tham gia trong
các đế tài đó(Chủ nghiệm, thành viên, hỗ trợ...) thể hiệu trong các mẫu báo cáo thống kê
hoạt động NCKH định kỳ theo quy định của trƣờng [H18.18.03.01].
Yêu cầu chất lƣợng NCKH của các đề tài đƣợc nêu rõ trong Quy định về Quản lý
NCKH của trƣờng [H18.18.03.02] nhƣ trong điều 7 yêu cầu vế kết quả nghiên cứu và
điều 8 thì yêu cầu những tiêu chí để đánh giá phê duyệt cũng nhƣ nghiệm thu đế tài cũng
nhƣ trong các tài liệu nghiệm thu để tài NCKH tại trƣờng [H18.18.03.03].
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Báo cáo khả năng ứng dụng của kết quả NCKH [H18.18.03.04] đƣợc thực hiện theo
quy định của trƣờng cũng thể hiện chất lƣợng của đề tài NCKH trên phƣơng diện thƣơng
mại hóa phục vụ xã hội.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu đƣợc cải tiến để nâng cao chất
lƣợng nghiên cứu và phát kiến khoa học.
Công tác quản lý cũng đƣợc quan tâm tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân để làm nền tảng
cho phát triển hoạt động NCKH hiệu quả hơn trong định hƣớng phát triển lâu dài của
Trƣờng.
Trung tâm NC&ƢDCN của trƣờng đã chuẩn bị các công cụ giúp đánh giá hoạt động
NCKH hiệu quả làm tiền đề cho việc cải tiến nâng cao chất lƣợng hoạt động NCKH tại
trƣờng. Hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan nhƣ đối tác trong nghiên cứu, sinh
viên, giảng viên và cán bộ nhân viên trong trƣờng thông qua các phiếu khảo sát
[H18.18.04.01-02] để thu thập thông tin cho phân tích đánh giá. Sau khi thu thập dữ liệu,
Trung tâm sẽ tiến hành lập báo cáo thống kê [H18.18.04.03-04]cho Ban lãnh đạo nhà
trƣờng làm căn cứ thảo luận những hoạt động cải tiến phù hợp. Ngoài ra, báo cáo thông
kê NCKH [H18.18.04.05] cũng sẽ đƣợc xem xét trong quá trình thực hiện các cải tiến về
quản lý NCKH đạt hiệu quả cao.
Sau khi thảo luận và thống nhất các hoạt động cải tiến trong quản lý NCKH, Trung
tâm NC&ƢDCN sẽ lập kế hoạch [H18.18.04.06] cải tiến các hoạt động để BGH phê
duyệt và triển khai cải tiến để nâng cao chất lƣợng công tác quản lý NCKH của Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt điểm mạnh
Đã thành lập đơn vị chức năng là Trung tâm NC&ƢDCN chuyên trách quản lý hoạt
động NCKH giữ vai trò định hƣớng, theo dõi, đôn đốc, tổng kết, báo cáo các kết quả
NCKH trong toàn trƣờng.
Có hệ thống các chỉ số đánh giá theo dõi hiệu quả về số lƣợng và chất lƣợng NCKH
tại trƣờng.
Công tác quản lý NCKH đƣợc quan tâm và đã xây dựng đƣợc Bộ công cụ phục vụ
cho hoạt động đánh giá cải tiến làm động lực cho hoạt động NCKH trong Nhà trƣờng
phát triển.
Tóm tắt điểm tồn tại
Do tình hình tài chính hạn chế của trƣờng nên nguồn kinh phí đầu tƣ cho hoạt động
NCKH còn rất hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu nghiên cứu, sáng tạo của CB-GV-NV
và SV trong Nhà trƣờng.
Chƣa có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cả về số lƣợng và chất lƣợng.
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Kế hoạch cải tiến
TT

Mục
tiêu

1

Khắc
phục
tồn tại 1

2

Khắc
phục
tồn tại 2

3

Phát
huy
điểm
mạnh 1

4

Phát
huy
điểm
mạnh 2

5

Phát
huy
điểm
mạnh 3

Nội dung

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Lập kế hoạch kết hợp NCKH ứng
dụng với nhu cầu doanh nghiệp để tạo
BGH, TT
nguồn vốn hỗ trợ NCKH từ doanh
NC&ƢDCN
nghiệp.
Cần ban hành các chính sách khuyến
TT
khích hỗ trợ cho Sinh viên, giảng viên NC&ƢDCN,
và cán bộ nhân viên trong trƣờng
P.TC-HC,
tham gia và hoạt động NCKH
P.Tài chính
Trung tâm NC&ƢDCN cần phát huy
hơn nữa vai trò theo dõi, đôn đốc,
TT
tổng kết, báo cáo các kết quả NCKH NC&ƢDCN
trong toàn trƣờng.
Trung tâm NC&ƢDCN cần tiếp tục
nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ số
TT
đánh giá hoạt động NCKH tạo động
NC&ƢDCN,
lực tích cực cho các đơn vị cá nhân
Khoa/viện
trong trƣờng cùng tham gia vào hoạt
động NCKH.
Ngày càng hoàn thiện Bộ công cụ
đánh giá hoạt động NCKH để có thể
TT
đánh giá chính xác và cải tiến kịp thời NC&ƢDCN,
theo xu thế phát triển trọng hoạt động
Khoa/viện
NCKH

Thời gian
thực hiện
Từ năm
học
2018 –
2019
Từ năm
học
2018 –
2019
Từ năm
học
2018 2019
Từ năm
học
2018 2019
Từ năm
học
2018 2019

Mức đánh giá
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tự đánh giá
Tiêu chuẩn 18
3,75
Tiêu chí 18.1
4
Tiêu chí 18.2
3
Tiêu chí 18.3
4
Tiêu chí 18.4
4
Tiêu Chuẩn 19: Thiết lập đƣợc hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng
chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã tuân thủ quy định, chính sách để bảo hộ cho các phát
minh, sang chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu của nhân sự, giảng viên & sinh viên của
trƣờng theo quy định pháp luật.
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Tiêu chí 19.1: Thiết lập đƣợc hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng
chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu.
Quản lý tài sản trí tuệ tại Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đƣợc thiết lập nhằm mục tiêu
bảo vệ các thành quả sáng tạo trí tuệ, bảo đảm rằng tài sản trí tuệ của CB-GV-NV Nhà
trƣờng không bị xâm phạm, không bị sử dụng, khai thác trái phép cũng nhƣ bảo đảm rằng
họ không xâm phạm đến quyền SHTT của các chủ thể khác. Quyền SHTT là phần không
thể tách rời trong hoạt động NCKH & chuyển giao các kết quả NCKH của Trƣờng và
luôn đƣợc tuân thủ theo đúng pháp luật quy định nhƣ Luật sở hữu trí tuệ [H19.19.01.01].
Trung tâm NC&ƢDCN có trách nhiệm tham mƣu, giúp Hiệu trƣởng rà soát, khai
thác và quản trị tài sản trí tuệ trong phạm vi Trƣờng. Xây dựng kế hoạch công tác về
NCKH; tham gia thực hiện các hoạt động về SHTT; hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo,
NCKH và chuyển giao công nghệ của Nhà trƣờng [H19.19.01.02].
Nhằm quản lý tốt và bảo hộ các bản quyền, sáng chế, các phát minh, dữ liệu nghiên
cứu, hồ sơ và kết quả nghiên cứu, Nhà trƣờng xây dựng hệ thống các văn bản quản lý tài
sản trí tuệ trong phạm vi Trƣờng và tuân thủ các quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ
[H19.19.01.01] và Luật chuyển giao công nghệ [H19.19.01.03].
Nhà trƣờng đã xây dựng Quy định Quản lý đề tài NCKH và quản trị tài sản trí tuệ
[H19.19.01.04] và Quy định chuyển giao kết quả NCKH [H19.19.01.05] trong Trƣờng
ĐHCN Vạn Xuân. Bên cạnh đó là các hƣớng dẫn về thủ tục đăng ký, bảo hộ quyền Sở
hữu Công nghiệp; Hƣớng dẫn thủ tục đăng ký, bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên
quan theo Luật sở hữu trí tuệ [H19.19.01.01].
Việc công bố, theo dõi và lƣu trữ kết quả nghiên cứu đƣợc Trung tâm NC&ƢDCN
thực hiện theo quy định về Quản lý đề tài NCKH từ khâu đăng ký xét duyệt, đến khâu
thực hiện đề tài và đánh giá nghiệm thu [H19.19.01.04] với hệ thống biểu mẫu và báo cáo
rõ ràng kịp thời cho các bên liên quan [h19.19.01.06].
Nhà trƣờng cũng thông tin đầy đủ và tƣ vấn theo nhu cầu về vấn đề chuyển giao và
thƣơng mại hóa các đề tài NCKH của CB-GV-NV và SV theo Luật chuyển gia công nghệ
tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ, khai thác
thƣơng mại hoá các đề tài nghiên cứu tại trƣờng [H19.19.01.03].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 19.2: Hệ thống ghi nhận, lƣu trữ và khai thác tài sản trí tuệ đƣợc triển
khai.
Trung tâm NC & ƢDCN và các Khoa có trách nhiệm báo cáo thông kê về Quản lý
SHTT tại trƣờng theo mẫu [H19.19.02.09] và phổ biến, hƣớng dẫn, hỗ trợ cho cán bộ
khoa học, GV và SV của trƣờng các quy định về quyền SHTT; nhƣ đăng ký bản quyền,
quyền sở hữu công nghiệp, công nhận sản phẩm KHCN, khiếu nại hoặc khởi kiện về hành
vi xâm phạm quyền SHTT của cán bộ Nhà trƣờng và của Trƣờng thông sinh hoạt tại đơn
vị và sử dụng các quy định của Luật sở hữu trí tuệ [H19.19.02.01]. Nhà trƣờng giao cho
Trung tâm NC & ƢDCN tƣ vấn, hỗ trợ các CB-GV-NV và SV có yêu cầu đăng ký, thành
122

lập và bảo hộ quyền SHTT [H19.19.02.02].
Hệ thống dữ liệu, hồ sơ và kết quả nghiên cứu của Trƣờng đƣợc Trung tâm NC &
ƢDCN cập nhật theo biểu mẫu chung, đƣợc theo dõi rõ ràng tất cả các loại hình NCKH
[H19.19.02.03]. Các kết quả NCKH và theo dõi NCKH đƣợc thực hiện tại Trung tâm NC
& ƢDCN theo quy định của trƣờng [H19.19.02.04].
Việc đánh giá các đề tài NCKH các cấp đƣợc quy định rõ ràng trong Quy định về
Quản lý Đề tài NCKH [H19.19.02.04]. Khi có đề tài đăng ký, Trung tâm NC & ƢDCN sẽ
xin ý kiến chuyên môn của Hội Đồng Khoa học và Đào tạo trƣờng xem xét cho ý kiến về
việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài để xét duyệt các đề tài NCKH các cấp (từ cấp cơ
sở cho đến cấp Nhà nƣớc) cho GV và SV. Đối với các tài sản SHTT là sách, giáo trình,
bài giảng, Nhà trƣờng thực hiện theo quy định biên soạn tài liệu giảng dạy của trƣờng quy
định rất rõ ràng về việc tôn trong quyền SHTT và đƣợc các khoa lƣu trữ, quản lý và sử
dụng theo quy định [H19.19.02.05].
Để hỗ trợ cho việc thƣơng mại hóa các đề tài NCKH, Trung tâm thực hiện theo quy
định về chuyển giao kết quả NCKH của trƣờng [H19.19.02.08] với Báo cáo về Khả năng
ứng dụng của kết quả NCKH [H19.19.02.06] làm cơ sở cho việc ký kết Thỏa thuận
chuyển giao kết quả NCKH [H19.19.02.07].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 19.3: Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ đƣợc triển khai
thực hiện.
Trung tâm tiến hành tiến hành rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ thông qua Quy
định của trƣờng về Quản lý đế tài NCKH [H19.19.03.02], Quy định về chuyển giao kết
quả NCKH [H19.19.03.01] và nền tảng pháp lý là Luật sở hữu trí tuệ của chính phủ ban
hành 2005 và sửa đổi 2009 [H19.19.03.03].
Trung tâm có hệ thống tiến hành các hoạt động thống kê kết quả NCKH của trƣờng
chi tiết từng đề tài, quy mô, nhân sự và chức năng tham gia của CB-GV-NV và SV của
trƣờng. Những báo cáo hội thảo, tài liệu giảng dạy và tài liệu khoa học đếu đƣợc ghi nhận
đầy đủ trong báo cáo thống kê dữ liệu theo mẫu mà Trung tâm đã xây dựng
[H19.19.03.04]. Cùng với việc thống kê dữ liệu đầy đủ về hoạt động NCKH, Trung tâm
còn lập Báo cáo tình hình Quản lý hoạt động NCKH & Sở hữu trí tuệ tại Trƣờng nêu rõ
những quy định hiện hành vế NCKH & Sở hữu trí tuệ, những kết quả đế tài NCKH và
tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao thƣơng mại hóa kết quả NCKH cũng nhƣ
những kiến nghị liên quan đến vấn đề này [H19.19.03.05]. Căn cứ theo những thống kê
và báo cáo tổng kết này, nhà trƣờng sẽ có các buổi họp rà soát công tác quản lý tài sản trí
tuệ tại trƣờng và làm cơ sở cho việc lên kế hoạch cải tiến hoạt động NCKH & SHTT của
trƣờng [H19.19.03.06].
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
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Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ đƣợc cải tiến để bảo hộ CSGD,
cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng.
Trung tâm NC & ƢDCN luôn chủ động trong việc thiết lập công cụ giúp cải tiến
chất lƣợng công tác quản lý tài sản trí tuệ tại Trƣờng. Để có thể tiến hành việc cải tiến, thì
Trung tâm sẽ lập Báo cáo chi tiết cung cấp những thông tin tổng quan của trƣờng về tình
hình NCKH & sở hữu trí tuệ, tình hình thực hiện các văn bản quy định, tình hình NCKH
cũng nhƣ đăng ký sở hữu trí tuệ tại trƣờng, việc triển khai thƣơng mại hóa các kết quả
NCKH, những đánh giá và khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quản lý đế tài
NCKH & tài sản trí tuệ tịa trƣờng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch cải tiến hiệu quả hơn
đối với công tác này [H19.19.04.01]. Kế hoạch cải tiến hoạt động Quản lý NCKH & tài
sản trí tuệ của trƣờng sẽ đƣợc lập chi tiết đế giải quyết những khó khăn trong quá trình
thực hiện công tác quản lý [H19.19.04.02]. Kế hoạch sẽ nêu rõ những đề xuất khắc phục,
đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm triển khai, những đơn vị và nhân sự cụ thể s hỗ trợ, phối
hợp hoàn thành, thời gan hoàn thành… Kế hoạch này sẽ do Trung tâm lập và sẽ đƣợc
thống nhất phê duyệt của BGH đế triển khai nâng cao hiệu quả công tác quản lý NCKH &
tài sản trí tuệ của Trƣờng.
Sau khi tiến hành các hoạt động cải tiến theo kế hoạch, Trung tâm NC & ƢDCN sẽ
thu thập, thống kê toàn bộ tình hình thực hiện kế hoạch và lên Báo cáo trình BGH nêu rõ
tiến độ thực hiện, những khó khăn trong quá trình thực hiện, những đề xuất, dự kiến để
giải quyết các khó khăn vƣớng mắt trong thực hiện và xin ý kiến quyết định thực hiện tiêp
theo đảm bảo hiệu quả thực hiện công tác cải tiến đối với hoạt động quản lý NCKH và tài
sản trí tuệ tại trƣờng [H19.19.04.03].
Trong Báo cáo tổng kết công tác quản lý NCKH & tài sản trí tuệ của Trung tâm sẽ
nêu rõ tình hình thƣơng mại hóa các kết quả NCKH, những khó khăn vƣớng mắc làm
giảm hiệu quả thƣơng mại hóa, những đề xuất nâng cao khả năng thƣơng mại hóa vá kết
quả thƣơng mại hóa đạt đƣợc trong kỳ báo cáo [H19.19.04.01].
Để thu thập ý kiến đánh giá phản hồi vế hoạt động Quản lý NCKH & tài sản trí tuệ,
nhà trƣờng sử dụng công cụ Phiếu khảo sát thông tin đối với các đồi tƣợng liên quan đến
hoạt động này nhƣ SV-GV-CB-NV nhà trƣờng [H19.19.04.04] và với các đối tác hợp tác,
làm việc với trƣờng trong lĩnh vực NCKH [H19.19.04.05]. Sau khi có kết quả khảo sát,
Trung tâm NC&ƢDCN sẽ tiến hành lập Báo cao thống kê khảo sát [H19.19.04.06-07]
làm cơ sở cho các cuộc thảo luận đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý NCKH & SHTT
tại trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tóm tắt điểm mạnh
Nhà trƣờng đã có hệ thống văn bản quy định và tuân thủ pháp luật về quyền SHTT
tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý hoạt động SHTT, hƣớng đến chuyển giao công
nghệ của các công trình nghiên cứu.
Đã xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên trách về SHTT đảm nhận việc xây dựng,
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hƣớng dẫn các quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT, chuyển giao công nghệ và
các quy định về SHTT theo quy định của pháp luật.
Nhà trƣờng có chính sách hỗ trợ nguồn lực con ngƣời, hỗ trợ hệ thống văn bản phàp
quy, trực tếp hƣớng dẫn về SHTT, ... tạo hành lang pháp lý cho CB-GV-NV và SV thực
hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ, khai thác thƣơng mại hoá các đề tài nghiên
cứu của mình theo quy định của pháp luật.
Tóm tắt điểm tồn tại
Công tác phổ biến, hƣớng dẫn việc thực thi các quy trình về đăng ký bảo hộ quyền
SHTT, chuyển giao công nghệ cần phải phổ biến rộng rãi đến tất cả các Cán bộ, GV, SV
và NV trong toàn trƣờng.
Chƣa tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan về hoạt động NCKH & quản lý tài
sản trí tuệ của Trƣờng.
Kế hoạch cải tiến

TT

1

2

3

4

Mục
tiêu

Nội dung

Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên
Khắc
truyền, phổ biến pháp luật về SHTT,
phục tồn công tác hƣớng dẫn đăng ký bảo hộ
tại 1
tài sản SHTT đến các nhà nghiên
cứu, CB-GV-NV trong toàn trƣờng.
Tiếp cận và tiến hành khảo sát lấy ý
Khắc
kiến các bên liên quan về hoạt động
phục tồn
NCKH và sử dụng kết quả khảo sát
tại 2
để cải tiến hiệu quả hoạt động này.
Tiếp tục cập nhật cải tiến hệ thống
Phát
văn bản quy định về quyền SHTT &
huy
khuyến khích NCKH tạo hành lang
điểm
pháp lý cho việc quản lý hoạt động
mạnh 1 SHTT, hƣớng đến chuyển giao công
nghệ của các công trình nghiên cứu.
Phát huy vai trò của đội ngũ nhân sự
chuyên trách về SHTT đảm nhận việc
Phát
xây dựng, hƣớng dẫn các quy trình,
huy
thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT,
điểm
chuyển giao công nghệ và các quy
mạnh 2
định về SHTT theo quy định của
pháp luật.

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

TT.
NC&ƢDCN

Từ năm
học 2018
– 2019

TT.
NC&ƢDCN

Từ năm
học 2018
– 2019

TT.
NC&ƢDCN,
Hội đồng
KH & ĐT,
Khoa

Từ năm
học
2017 2018

TT.
NC&ƢDCN

Từ năm
học
2018 2019
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Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã xây dựng quy định, chính sách để bảo hộ cho các phát
minh, sang chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu của nhân sự, giảng viên & sinh viên
của trƣờng theo quy định pháp luật.
Tiêu chí 20.1: Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối
tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu.
Nhà trƣớng đã xây dựng đƣợc hệ thống thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác
trong nghiên cứu bắt đầu từ những văn bản về chiến lƣợc, kế hoạch phát triển hoạt động
hợp tác và đối tác trong nghiên cứu. Từ khi thành lập và ban hành Điều lệ Trƣờng ĐHCN
Vạn Xuân, ban lãnh đạo đã có những quy định về hợp tác đối tác rõ ràng làm cơ sở để
phát triển các hoạt động hợp tác và đối tác trong NCKH [H20.20.01.01]. Trong Kế hoạch
chiến lƣợc phát triển của Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân 2014 – 2019, nhà trƣớng cũng coi
việc thiết lập các môi quan hệ hợp tác và đối tác trong NCKH là một trong những yếu tố
quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ phát triển xã hội thông qua hoạt động
đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho tỉnh và khu vực [H20.20.01.02].
Để đảm bảo hoạt động hợp tác đối tác trong NCKH đem lại những hiệu quả thiết
thực phục vụ cho công tác đào tạo, phục vụ công đồng, nhà trƣờng ban hành các quy định
để kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phân cấp trong phát triển. Nhà trƣờng có quy định
phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng chuyên trách về hoạt động tổ chức, đảm
bảo vận hành và hỗ trợ các hoạt động hợp tác, các đơn vị chuyên môn tập trung vào nội
dung chuyên môn mà các bên quan tâm theo định hƣớng của Trƣờng [H20.20.01.03].
Riêng đối với hoạt động NCKH, nhà trƣờng có thành lập Trung tâm NC&ƢDCN
[H20.20.01.16] để chuyên trách về NCKH & SHTT tại trƣờng, là đơn vị kết nối và hỗ trợ
phối hợp với doanh nghiệp trong các hoạt động NCKH. Quy trình lựa chọn đối tác đƣợc
các đơn vị tích cựu thực hiện giúp cho hoạt động hợp tác và đối tác xây dựng đƣợc những
nguyên tắc đảm bảo cho hoạt động hợp tác lành mạnh, minh bạch và có chất lƣợng
[H20.20.01.05]. Sau một thời gian hợp tác và đối tác, các đơn vị sẽ rà soát đánh giá các
đối tác theo quy trình lựa chọn, loại bỏ và cũng cố đối tác để điều chỉnh hợp tác phù hợp
cũng nhƣ phân công nguồn lực hiệu quả hơn trong các hoạt động của trƣờng
[H20.20.01.04].
Trong hệ thống thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác, Phòng đào tạo sẽ lập
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bảng thống kê hằng năm về đoàn ra, đoàn vào [H20.20.01.06] và các CTĐT liên kết quốc
tế nếu có. Đây sẽ là thông tin giúp BGH và các đơn vị chức năng chuyên trách xem xét và
định hƣớng các hoạt động hợp tác đối tác đem lại hiệu quả và phù hợp với mục tiêu phát
triển của Trƣờng và Phòng đào tạo sẽ lập Kế hoạch hằng năm về phát triển hợp tác đối tác
[H20.20.01.07-10].
Nhà trƣờng thƣờng xuyên thống kê các chỉ số về hợp tác đối tác nhằm đánh giá hoạt
động hợp tác thông qua Danh sách các doanh nghiệp đang hợp tác với trƣờng
[H20.20.01.11], Danh sách hợp tác với các trƣờng khác [H20.20.01.13], Danh sách sinh
viên đang theo học ở nƣớc ngoài [H20.20.01.14], Danh sách sinh viên tham gia thực tập
tại Nhật bản [H20.20.01.15], Danh sách sinh viên tham gia thực tập hè tại doanh nghiệp ở
Việt nam [H20.20.01.17].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 20.2: Triển khai đƣợc các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và
đối tác nghiên cứu.
Đối với hoạt động hợp tác đối tác, nhà trƣờng xây dựng định hƣớng rõ ràng quy
định trong Điều lệ Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân [H20.20.02.01] và các hoạt động dài hạn
đƣợc xây dựng trong Kế hoạch chiến lƣợc của Trƣờng [H20.20.02.02]. Hằng năm, nhà
trƣờng giao cho Phòng đào tạo xây dựng Kế hoạch phát triển đối tác [H20.20.02.05-08]
theo mục tiêu cụ thể hóa các chiến lƣợc dài hạn của Trƣờng.
Các họat động hợp tác mà nhà trƣờng tổ chức khá phong phú đa dạng phục vụ hỗ trợ
và đa dạng hóa các hình thức học tập và rèn luyện của sinh viên trong trƣờng nhƣ sinh
viên tham gia thực tập hè tại các doanh nghiệp [H20.20.02.13], lễ hội gian lƣu tìm hiểu
văn hóa Nhật bản [H20.20.02.14], tổ chức các buổi lễ ký kết thỏa thuận cung cấp nhân
lực cho doanh nghiệp [H20.20.02.15], tổ chức Hội thảo thông tin du học [H20.20.02.16],
tổ chức các hoạt động kiến tập ngắn ngày [H20.20.02.17] và thực tập dài ngày cho sinh
viên [H20.20.02.18].
Nhà trƣờng cũng xây dựng các công cụ để theo dõi, đánh giá, tổng kết hoạt động
hợp tác đối tác để quản lý hiệu quả hơn các hoạt động này nhƣ Bảng kê các trang thiết bị
đầu tƣ cho hoạt động Hợp tác đối tác [H20.20.02.09] hay Bảng thống kê các hoạt động tổ
chức hội thảo, hội nghị tại trƣờng trong khuôn khổ hợp tác đối tác [H20.20.02.10], các
thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp [H20.20.02.11-12].
Nhà trƣờng có chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác đối tác thông qua việc thu hút nhân
lực nƣớc ngoài tham gia giảng dạy tại trƣờng [H20.20.02.19] cũng nhƣ thúc đẩy trao đổi
sinh viên và thu hút sinh viên quốc tế đến với Trƣờng [H20.20.02.20] nhằm tạo đƣợc môi
trƣờng đào tạo đa dạng, nâng cao chất lƣợng trải nghiệm học tập và rèn luyện cho ngƣời
học.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
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Tiêu chí 20.3: Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu
đƣợc triển khai thực hiện.
Hệ thống rà soát tính hiệu quả đƣợc xây dựng trong Điều lệ Trƣờng ĐHCN Vạn
Xuân [H20.20.03.01] và quy định ngay trong Quy định về phân công nhiệm vụ
[H20.20.03.02] của mỗi bộ phận nghiệp vụ trong trƣờng. Cụ thể hóa nhiệm vụ trong
NCKH và với các đối tác NCKH, nhà trƣờng thành lập Trung tâm NC&ƢDCN chuyên
trách hoạt động NCKH và hợp tác NCKH [H20.20.03.03].
Việc rà soát tính hiệu quả của Hợp tác và đối tác NCKH đƣợc triển khai trong
trƣờng từ việc ban hành các thông báo yêu cầu các đơn vị rà soát quy trình làm việc nêu
rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân trong quá trình làm việc thấy cần phải nêu những ý
kiến của mình trong việc thực hiện các quy trình làm việc trong trƣờng [H20.20.03.0507]. Riêng đối với các hoạt động hợp tác và đối tác, nhà trƣờng còn quy định cụ thể hơn
trong quy trình rà soát, củng cố và loại bỏ đối tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác này
đảm bảo phát huy tốt nhất nguồn lực hiện có của Trƣờng [H20.20.03.04].
Hiện tại, hoạt động hợp tác đối tác của Trƣờng còn rất hạn chế về mặt NCKH. Nhà
trƣờng tiến hành nhiều trao đổi, họp mặt, đống ý hợp tác toàn diện với các đối tác và hiệu
quả nhất hiện nay là hoạt động hỗ trợ phát triển khả năng thích nghi trong nhiều môi
trƣờng làm việc đa dạng cho SV thông qua hoạt động kiến tập cho sinh viên năm đầu
[H20.20.03.08], thực tập doanh nghiệp trong nƣớc [H20.20.03.09], thực tập dài hạn trong
thời gian hè [H20.20.03.10] cũng nhƣ các chƣơng trình thực tập ngoài nƣớc
[H20.20.03.11]. Các chỉ số hoạt động hợp tác và đối tác đƣợc nhà trƣờng quan tâm hiện
nay nhƣ phát triển đối tác đƣợc theo dõi thông qua Báo cáo đoàn vào làm việc với trƣờng
hằng năm [H20.20.03.15], danh sách các doanh nghiệp [H20.02.03.14] và trƣờng liên kết
[H20.20.03.13], báo cáo một số chỉ tiêu hoạt động của trƣờng về hoạt động hợp tác
[H20.20.03.12]. Ngoài ra còn một số chỉ tiêu khác nhƣ thống kê về thiết bị đầu tƣ trong
hoạt động hợp tác đối tác [H20.20.03.16] và thống kê về hội nghị, hội thảo phối hợp với
đối tác [H20.20.03.17] theo các công cụ đã thiết lập.
Trung tâm NC&ƢDCN phồi hợp với phòng đào tạo cũng đã xây dựng hệ thống
khảo sát, thu thận thông tin để lấy ý kiến đánh giá về các mối quan hệ hợp tác đối với SVGV-CB-NV của trƣờng [H20.20.03.19] cũng nhƣ đối với các đối tác [H20.20.03.18] của
trƣờng. Căn cứ trên những đánh giá này, Trung tâm sẽ lập báo cáo thông kê tình hình
tổng quan [H20.20.03.20-21] và đế xuất những định hƣớng nâng cao hiệu quả hợp tác và
đối tác trong các hoạt động của trƣờng theo mục tiêu chung.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu đƣợc cải thiện để
đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu.
Nhà trƣờng đã xây dựng quy trình lựa chọn đối tác [H20.20.04.02] và quy trình rà
soát, củng cố và loại bỏ đối tác [H20.20.04.03] làm căn cứ cho những cải thiện hoạt động
hợp tác đối tác ngày càng hiệu quả hơn.
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Các mối quan hệ hợp tác đối tác luôn đƣợc quan tâm và tạo mọi cơ hội phát triển
đặc biệt là Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân với định hƣớng Đại học ứng dụng và đào tạo nguồn
nhân lực phục vụ nhu cầu doanh nghiệp. Nhà trƣờng đánh giá hoạt động hợp tác hiệu quả
trên cơ sở báo cáo về các kết quả số lƣợng đối tác và các hoạt động hỗ trợ thực tập cho
sinh viên [H20.20.04.01], danh sách các doanh nghiệp liên kết [H20.20.04.05], các trƣờng
hợp tác [H20.20.04.06], số lƣợng sinh viên tham gia học tập ở các trƣờng đối tác
[H20.20.04.04], số lƣợng sinh viên kiến tập, thực tập tại các đối tác [H20.20.04.07-09]...
đây là những hoạt động hợp tác hỗ trợ nâng cao năng lực đào tạo thông qua hợp tác doanh
nghiệp của trƣờng. Ngƣời học đƣợc lợi ích mở rộng môi trƣờng rèn luyện và học tập, làm
quen với các hình thức học tập khác nhau hƣớng tới học tập suốt đời.
Các báo cáo thực hiện các hoạt động của trƣờng [H20.20.04.11] và báo cáo thống kê
các hoạt động tiếp đón đối tác hằng năm [H20.20.04.10] làm cơ sở cho nhà trƣờng xem
xét tính hiệu quả và định hƣớng cải thiện hiệu quả hơn trong hoạt động hợp tác đối tác
theo đuổi mục tiêu giáo dục của Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Nhà trƣờng đã thiết lập và xây dựng đƣợc hệ thống quản lý và thúc đẩy phát triển
quan hệ hợp tác và đối tác bền vững về mọi mặt trong đó có NCKH.
Hoạt động rà soát đƣợc chuẩn bị đầy đủ các công cụ hợp lý để làm nền tảng thúc
đẩy cái tiến phát triển quan hệ hợp tác đối tác trong và ngoài nƣớc.
Vận dụng mối quan hệ hợp tác toàn diện với các đối tác để xây dựng môi trƣờng học
tập mở rộng và có chất lƣợng với những trải nghiệm thực tế quý giá cho ngƣời học.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Hoạt động hợp tác đối tác trong NCKH khoa học còn rất hạn chế.
Công tác tham khảo ý kiến các bên liên quan trong hoạt động hợp tác đối tác thông
qua khảo sát chỉ dừng lại ở việc xây dựng các công cụ thực hiện.
Kế hoạch cải tiến
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hơn thông qua việc hợp tác
chặt chẽ hơn để tìm hiểu nhu
cầu & năng lực của 02 bên để
có thể xây dựng các đề án
NCKH hợp tác hiệu quả
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Nội dung
Lên kế hoạch cụ thể và phân
công các đơn vị thực hiện
công tác đánh giá về hoạt động
hợp tác thông qua Khảo sát ý
kiến các bên liên quan
Không ngừng hoàn thiện hệ
thống quản lý và thúc đẩy phát
triển quan hệ hợp tác và đối
tác bền vững về mọi mặt trong
đó có NCKH
Tiếp tục phát triển các công cụ
hợp lý để làm nền tảng thúc
đẩy cái tiến phát triển quan hệ
hợp tác đối tác trong và ngoài
nƣớc.
Phát triển mối quan hệ hợp tác
toàn diện với các đối tác để
sáng tạo hơn nữa trong việc
xây dựng môi trƣờng học tập
mở rộng và có chất lƣợng với
những trải nghiệm thực tế quý
giá cho ngƣời học.
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Thời
gian
thực
hiện
Từ
năm
học
2018 –
2019
Từ
năm
học
2018 –
2019
Từ
năm
học
2018 2019
Từ
năm
học
2018 2019

Mức đánh giá
Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 20
Tiêu chí 20.1
Tiêu chí 20.2
Tiêu chí 20.3
Tiêu chí 20.4

3,75
4
4
4
3

Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân đã xây dựng quy định, chính sách để thực hiện nhiệm vụ
kết nối và phục vụ cộng đồng theo quy định pháp luật.
Tiêu chí 21.1: Xây dựng đƣợc kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục
vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục.
Các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng ở trƣờng đƣợc
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thực hiện trên cơ sở những quy định chính sách thể hiện rõ ràng những mục tiêu, định
hƣớng phục vụ xã hội của Trƣờng xác định trong Quyết định ban hành Tầm nhìn, sứ
mạng là đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nƣớc thông
qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao – giáo dục toàn diện và có trách nhiệm
[H21.21.01.01].
Trong Điếu lệ Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân, điều 38 thể hiện quy định trách nhiệm xã
hội của Trƣờng về việc kết hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp để thực
hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, xây dựng môi trƣờng giá dục lành mạnh và kết nối phổ
biến trong công động kiến thức khoa học góp phần tiến đến xã hội hóa giáo dục phục vụ
phát triển đầt nƣớc. Mọi nhân sự và SV của Trƣờng đều hoạt động tuân thủ theo quy định
chung và phát huy sáng tạo trong đa dạng hóa các hình thức kết nối, phục vụ cộng đồng
trên nền tảng chung này [H21.21.01.02].
Quy định phân công nhiệm vụ củ Trƣờng quy định rõ Phòng Đào tạo
[H21.21.01.09] phụ trách SV và các công tác SV cùng phối hợp với Ban công tác SV
[H21.21.01.07], Tổ chức đoàn để thực hiện các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng. Tổ
chức đoàn sẽ lập kế hoạch tổ chức các ngày lễ, ngày hội, các sự kiện quan trọng của nhà
trƣờng trong năm. Phối hợp với phòng đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu về
trƣờng, có kế hoạch cho các đơn vị trong trƣờng tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ,
các hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng khác của Trƣờng.
Quy chế công tác SV của Trƣờng quy định nhiệm vụ của SV bao gồm tham gia lao
động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng
lực và sức khỏe theo các chƣơng trình do trƣờng Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ
chức, tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội trong trƣờng học gia đình và cộng đồng [H21.21.01.06]. Quy chế đánh giá
rèn luyện [H21.21.01.08] cũng nêu rõ trách nhiệm cộng động và năm trong quy định
đánh giá toàn diện đối với SV trong quá trình học tập và rèn luyện tại trƣờng. Đây cũng
là những hoạt động giáo dục ý thức theo định hƣớng nhân lực phục vụ xã hội của
Trƣờng.
Với tiêu chí phục vụ phát triển xã hội thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng
cao thì hoạt động giới thiệu việc làm cho SV cũng là một trong những hoạt động phục vụ
công đồng rất thiết thực và là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và ngƣời lao động
đƣợc đào tạo tại Trƣờng. Quy định về giới thiệu việc làm cho SV nêu rõ quyền lợi trách
nhiệm của các bên tham gia vào hoạt động này đảm bảo tính minh bạch trong dịch vụ
phục vụ SV và doanh nghiệp [H21.21.01.05].
Trong kế hoạch chiến lƣợc 2015 – 2019 của Trƣờng, mục chiến lƣợc 5 nếu rõ công
tác SV và mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động công đồng và phục vụ cộng đồng.
Các đơn vị hoạt động công tác SV cần tăng cƣờng tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong
công tác SV, xây dựng hình mẫu sinh viên Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân với các tiêu chí yêu
nƣớc, ý thức công dân bản lĩnh chính trị vững vàng, có hiểu biết và kỹ năng hội nhập
quốc tế, có sức khỏe tri thức văn hóa và tác phong hiện đại có tinh thần tình nguyện trách
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nhiệm với bản thân gia đình xã hội tạo dựng một môi trƣờng văn hóa đại học tự do học
thuật, tự chủ sáng tạo nhân văn [H21.21.01.03].
Nhà trừơng luôn hƣớng ứng và tích cực tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng
phát động bởi chính quyền [H21.21.01.10] và Đoàn thể [H21.21.01.11] tại địa phƣơng
thể hiện mục tiêu cũng nhƣ sứ mạng tầm nhìn mà Trƣờng đã định hƣớng và theo đuổi.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hƣớng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ
cộng đồng đƣợc thực hiện.
Các chính sách và hƣớng dẫn cho hoạt động phục vụ công đồng của Trƣờng đƣợc
thực hiện thông qua các hoạt động cụ thể. Sinh viên đƣợc tổ chức đi thực tập hè
[H21.21.02.01] và kiến tập [H21.21.02.02] tạo ra môi trƣờng học tập đa dạng kết nối với
cộng đồng chuẩn bị hành trang cho SV có ý thức và hòa nhập cộng đồng. Nhà Trƣờng có
những thỏa thuận với doanh nghiệp về việc cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cho xã
hội, phục vụ cộng đồng [H21.21.02.03-04].
Tổ chức Đoàn cùng với Ban CTSV phối hợp thực hiện các kế hoạch phục vụ cộng
đồng [H21.21.02.15] do chính quyền [H21.21.02.05] & Đoàn thể [H21.21.02.06] địa
phƣơng phát động nhƣ tổ chức cho SV tham gia hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh”
[H21.21.02.08] giúp đỡ cộng đồng, nhƣ tham gia kế hoạch Xuân tình nguyện và chƣơng
trình ủng hộ “Mùa Đông ấm” [H21.21.02.09], tham gia hoạt động Hiến máu nhân đạo tại
địa phƣơng [H21.21.02.10], hoạt động tƣởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông
[H21.21.02.13], phòng chống HIV bảo vệ cộng đồng [H21.21.02.14]...Nhà trƣờng cũng
dành một khoản chi phí cho các hoạt động phục vụ cộng đồng để duy trì những đóng góp
cho cộng đồng địa phƣơng [H21.21.02.07].
Để đánh giá hiệu quả hoạt động phục vụ cộng đồng, Đoàn thanh niên phối hợp với
Ban CTSV thực hiện Báo cáo đánh giá hằng năm đối với SV [H21.21.02.11] và GV
[H21.21.02.12] của trƣờng trong việc tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng, ngoài ra
đánh giá chung của cộng đồng về hoạt động tích cực của toàn thể tập thể SV, GV và
CBNV của trƣờng thông qua các ghi nhận thành tích mà Trƣờng đạt đƣợc
[H21.21.02.16].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 21.3: Triển khai đƣợc hệ thống đo lƣờng, giám sát việc kết nối và phục
vụ cộng đồng.
Trong hoạt động kết nối và phục vụ cộng động Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân luôn quan
tâm đến các chỉ số đo lƣờng kết quả hoạt động cụ thể thông kê vế kết nối cộng động nhƣ
số lƣợng SV tham gia thực tập hè ở các doanh nghiệp có kết nối [H21.21.03.01], SV
đƣợc tham quan, kiến tập tại Doanh nghiệp [H21.21.03.02], các đơn hàng thực tập sinh
do các doanh nghiệp đặt tại Trƣờng [H21.21.03.03-05], số lƣợng SV tham gia hoạt động
thực tập sinh trong và ngoài nƣớc thống qua kết nối của Trƣờng [H21.21.03.18], số lƣợng
doanh nghiệp kết nối [H21.21.03.06] và các Trƣờng kết nối [H21.21.03.07]. Các hoạt
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động phục vụ cộng đồng khác nhƣ giảng viên, sinh viên tình nguyện, hiến máu nhân đạo,
an toàn giao thông.... đƣợc đo lƣờng trong các báo cáo do Đoàn trƣờng phối hợp với ban
CTSV.
Đoàn trƣờng và Ban CTSV thƣờng xuyên phối hợp để triển khai và lập kế hoạch
cho các hoạt động phục vụ cộng đồng đa dạng và phong phú theo các chƣơng trình phát
động của địa phƣơng [H21.21.03.10-12] và kế hoạch chi tiết chủ động của Trƣờng nhƣ
các chƣơng trình tình nguyện giúp đỡ tr em nghèo, chƣơng trình vệ sinh môi trƣờng địa
phƣơng, thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.... Đây là cơ sở để nhà Trƣờng đánh giá,
giám sát hiệu quả các hoạt động phục vụ cộng đồng đƣợc triển khai hằng năm.
Để thực hiện việc giám sát triển khai hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trƣờng, bộ
phận chuyên trách là Đoàn trƣờng và Ban CTSV thực hiện các báo cáo kịp thời đầy đủ,
xem xét toàn diện hoạt động cộng đồng của Trƣờng, từ những hoạt động đơn l đến tổng
hợp cho từng năm [H21.21.03.13-16] cũng nhƣ Báo cáo về hoạt động kết nối cộng đồng
– kết nối doanh nghiệp [H21.21.03.08]. Ngoài ra, nhà trƣờng còn xem xét hiệu quả hoạt
động thông qua những công nhận của cộng đồng đối với đóng góp của Trƣờng trong quá
trình phục vụ [H21.21.03.09]. Các báo cáo và những công nhận đạt đƣợc sẽ là nền tảng
để xem xét đánh giá cà cải tiến các hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trƣờng và dự trù
kinh phí phù hợp [H21.21.03.17].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 21.4: Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng đƣợc cải
tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
Dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng đƣợc nhà Trƣờng tổ chức chặt chẽ, tuân thủ
các yêu cầu và quy định của cơ quan quản lý cũng nhƣ nhu cầu địa phƣơng. Hằng năm
Đoàn thanh niên phối hợp với Ban CTSV sẽ lập kế hoạch hoạt động phục vụ công đồng
chi tiết [H21.21.04.06] và triển khai thực hiện theo kế hoạch. Khi nhận đƣợc những văn
bản phát động các hoạt động phục vụ cộng đồng theo nhu cầu cụ thể thì Đoàn trƣờng sẽ
bổ sung các chƣơng trình kế hoạch và triển khai tham gia theo từng hoạt động
[H21.21.04.07-08]. Đối với hoạt động kết nối cộng đồng và doanh nghiệp thì nhà trƣờng
luôn tập trung đáp ứng nhu cầu nhân lực cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho SV tham
gia các kỳ thực tập trong và ngoài nƣớc để rèn luyện đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực
của doanh nghiệp và xã hội [H21.21.04.01-05].
Các đơn vị chuyên trách hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng lập các báo cáo
đầy đủ và chính xác về tình hình thực hiện tại trƣờng thông qua các Báo cáo hằng năm về
kết nối doanh nghiệp [H21.21.04.09], Báo cáo thực hiện các hoạt động phục vụ cộng
đồng theo kế hoạch Trƣờng [H21.21.04.10-11], Báo cáo các hoạt động phục vụ theo nhu
cầu địa phƣơng do chính quyền, Đoàn thể phát động [H21.21.04.12-13]...
Các báo cáo là một trong những hình thức cơ sở cho việc đánh giá tính hiệu quả của
hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Nhƣng khách quan hơn thì phải kể đến đánh giá
của các đơn vị tổ chức đồng hành với hoạt động này của Trƣờng. Doanh nghiệp kết nối
và sử dụng nhân lực do Trƣờng đào tạo là một đối tác quan trọng đánh giá công tác đào
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tạo và chất lƣợng dịch vụ kết nối của Trƣờng. Với kết quả khảo sát trong năm 2018, nhà
Trƣờng đã nhận đƣợc những đánh giá tích cực từ phía các doanh nghiệp về SV của
Trƣờng với các tiêu chí về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng thích nghi, làm việc nhóm, ý
thức trong công việc và tinh thần học hỏi đều đƣợc đánh giá trên 90% đạt yêu cầu. Đối
với các hoạt động phục vụ cộng đồng khác tại địa phƣơng nhà trƣờng cũng nhận đƣợc
nhiều các Giấy khen của Tổ chức Đoàn địa phƣơng và chính quyền các cấp về thành tích
trong các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng [H21.21.04.15]. Đây chính là những
thành quả của tập thể SV, GV và CBNV toàn trƣờng trong các hoạt động kết nối và phục
vụ cộng đồng theo mục tiêu và sứ mệnh của Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc hệ thống lập kế hoạch, các quy định và phân công
cho các bộ phận chuyên trách để tổ chức và thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ
cộng đồng theo đúng chiến lƣợc dài hạn và phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của
Trƣờng.
Hệ thống đo lƣờng hiệu quả hoạt động đáp ứng đƣợc yêu cầu đánh giá hoạt động
kết nối và phục vụ cộng đồng làm cơ sở xây dựng kế hoạch chiến lƣợc lâu dài theo định
hƣớng mục tiêu của nhà Trƣờng.
Có thu thập và tổng kết các ý kiến của các bên đồng hành trong hoạt động kết nối và
phục vụ cộng đồng đem lại cái nhìn khách quan về thành quả nhà Trƣờng đã đạt đƣợc.
Tóm tắt các điểm tồn tại
So với SV, tỷ lệ tham gia hoạt động kết nối và PVCĐ không đồng đều trong đội ngũ
CB-GV-NV và chƣa tạo thành phong trào phổ biến.
Chƣa có các dự án NCKH kết nối và phục vụ cộng đồng.
Kế hoạch cải tiến

TT

Mục
tiêu

1

Khắc
phục
tồn tại
1

2

Khắc
phục
tồn tại
2

Nội dung
Nhà trƣờng cần rà soát lại các chính
sách thiện nguyện dành cho CB-GVNV. Khuyến khích, khen thƣởng các
cá nhân, tập thể có nhiều hoạt động
thiện nguyện trong năm và đƣa vào chỉ
tiêu xét thi đua khen thƣởng.
Trung tâm NC&ƢDCN cần hỗ trợ các
khoa tìm kiếm và tổ chức đăng ký
tham gia các đề tài, dự án NCKH phục
vụ cộng đồng các cấp

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

BGH,
P.TC-HC,
Đoàn TN

Từ
năm
2018
–
2019

BGH, TT
NC&ƢDC
N

Từ
năm
học
2018
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TT

Mục
tiêu

3

Phát
huy
điểm
mạnh
1

4

Phát
huy
điểm
mạnh
2

5

Phát
huy
điểm
mạnh
3

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Nội dung

Phát triển hệ thống các chính sách, kế
hoạch và triển khai nhiều chƣơng
trình, hoạt động kết nối và PVCĐ
phong phú, đa dạng về hình thức và
nội dung, tăng về quy mô hoạt động,
tạo sự gắn kết giữa Nhà trƣờng với
cộng đồng địa phƣơng, cộng đồng
doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế.
Hoàn thiện hệ thống đo lƣờng hiệu
quả hoạt động đáp ứng đƣợc yêu cầu
đánh giá hoạt động kết nối và phục vụ
cộng đồng làm cơ sở xây dựng kế
hoạch chiến lƣợc lâu dài theo định
hƣớng mục tiêu của nhà Trƣờng
Tiếp tục thu thập và tổng kết các ý
kiến của các bên đồng hành trong hoạt
động kết nối và phục vụ cộng đồng
đem lại cái nhìn khách quan về thành
quả nhà Trƣờng đã đạt đƣợc.

TT
NC&ƢDC
N

TT
NC&ƢDC
N

TT
NC&ƢDC
N

Thời
gian
thực
hiện
2019
Từ
năm
học
2018
2019
Từ
năm
học
2018
–
2019
Từ
năm
học
2018
–
2019

Mức đánh giá
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 21
Tiêu chí 21.1
Tiêu chí 21.2
Tiêu chí 21.3
Tiêu chí 21.4

Tự đánh giá
4
4
4
4
4

Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo.
Tiêu chí 22.1: Tỷ lệ ngƣời học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các
chƣơng trình đào tạo, các môn học/học phần đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để
cải tiến.
Hằng năm, nhà Trƣờng tiến hành thực hiện Báo cáo thống kê Đại học
[H22.22.01.01-04] vào cuối năm để có thông tin tổng quan vế tỷ lệ SV tốt nghiệp đối với
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từng CTĐT tại Trƣờng cho thấy kết quả đào tạo từng Khóa tại trƣờng. Nhìn chung tình
hình tốt nghiệp của Trƣờng khá khả quan đạt từ 99% – 100% qua các năm từ 2014 –
2017. Tỷ lệ đạt loại khá giỏi là trên 75% mỗi năm. Số lƣợng SV thôi học hằng năm đƣợc
thống kê trong Báo cáo của PĐT [H22.22.01.09] trong kỳ báo cáo cho thấy tình trạng
nghỉ học rất hiếm, chỉ từ 1% - 2% mỗi năm.
Để hỗ trợ công tác tổ chức học tập phù hợp với tình hình học tập và giảng dạy cụ thể
của từng Khoa, P.ĐT và các khoa phối hợp lập Kế hoạch đào tạo hằng năm
[H22.22.01.05-07] đƣợc phê duyệt của BGH để triển khai theo thời gian biểu cụ thể các
môn học/ học phần và giảng viên đảm nhận là các Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ
[H22.22.01.08]. Các đơn vị khi lập Kế hoạch hằng năm đều có tham khảo Tổng kết các
kết quả học tập của SV [H22.22.01.10] làm cơ sở cho việc hỗ trợ học tập cho SV đạt hiệu
quả hơn.
Báo cáo kết quả học tập hằng năm [H22.22.01.11] của PĐT là công cụ theo dõi
giám sát quá trình học tập của SV qua từng thới kỳ, tỷ lệ SV đạt các loại xuất sắc, giỏi,
khá, trung bình và yếu kém của từng Khoa. Đây là tài liệu cung cấp thông tin tổng quan
cho các đơn vị, các Khoa xem xét lập kế hoạch cải tiến hoạt động hỗ trợ của từng Bộ
môn, nâng cao hiệu quả học tập cho SV toàn Trƣờng.
Căn cứ các báo cáo thông kê về kết quả học tập và ý kiến SV, các Khoa tiến hành
họp thống nhất những biện pháp cải tiến hoạt động giảng dạy thiết thực thông qua việc
triển khai nội dung Biên bản họp [H22.22.01.12-14] nhằm hỗ trợ cải thiện kết quả học tập
cho SV các khoa.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 22.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chƣơng trình đào
tạo đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Trong quá trình đào tạo, Nhà trƣờng đã thiết kế CTĐT, bố trí các học phần một cách
hợp lý đảm bảo khối lƣợng kiến thức và thời gian tốt nghiệp cho SV phù hợp. Đối với các
CTĐT Đại học hệ chính quy các ngành có thời gian thiết kế chuẩn là 4 năm – 4,5 năm tùy
ngành đào tạo gồm 129 – 156 tín chỉ [H22.22.02.01-08]. Căn cứ theo cấu trúc CTĐT,
PĐT và các Khoa xem xét lập Kế hoạch năm học [H22.22.02.09-11] và Kế hoạch chi tiết
cho từng học kỳ đào tạo [H22.22.02.12] đảm bảo thời gian tốt nghiệp trung bình dự kiến
của SV theo đúng thiết kế từ 4 năm – 4,5 năm.
Nhà trƣờng có thống kê, theo dõi, giám sát, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, tốt nghiệp
đúng tiến độ, tốt nghiệp không đúng (sớm/muộn) tiến độ của SV để đƣa ra các biện pháp
cải tiến kịp thời hằng năm thông qua Báo cáo thống kê đại học của Trƣờng
[H22.22.02.13-16]. Chỉ số này rất khả quan ở Trƣờng khi mà thời gian tốt nghiệp bình
quân thực tế gần đúng với thời gian thiết kế CTĐT là 4 – 4,5 năm. Tỷ lệ SV tốt nghiệp
luôn đạt 99-100% trong những năm gần đây.
Việc giám sát và cải tiến hoạt động giảng dạy và đánh giá luôn đƣợc quan tâm. Đây
là hoạt động thiết thực giúp cho nhà trƣờng nâng cao chất lƣợng đào tạo, đảm bảo tiến độ
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học tập và tốt nghiệp tốt nhất cho SV. Hằng năm, PĐT và các Khoa sẽ phối hợp xem xét
tính phù hợp và hiệu quả các hình thức đánh giá SV trong quá trình học tập để có các biện
pháp điều chỉnh nâng cao hiệu quả học tập cho SV thông qua các buổi họp phân tích đánh
giá chuyên môn [H22.22.02.17-20]. Hoạt động giảng dạy đƣợc phân tích, cải tiến trong
cuộc họp tại Khoa nhằm nâng cao kết quả học tập cho SV và hạn chế việc kéo dài thời
gian tốt nghiệp [H22.22.02.21-23].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 22.3: Khả năng có việc làm của ngƣời học tốt nghiệp của tất cả các
chƣơng trình đào tạo đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Bên cạnh việc tập trung vào chất lƣợng đào tạo nhằm trang bị kiến thức vững chắc
cho SV, khả năng có việc làm của SV sau khi ra trƣờng cũng là vấn đề ĐHCNVạn Xuân
quan tâm hàng đầu khi theo đuổi mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho
Doanh nghiệp và xã hội. Ngay khi xây dựng CĐR của các CTĐT, Nhà trƣờng tập trung
vào nhu cầu xã hội khi thiết lập các yêu cầu về kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn,
yêu cầu về kỹ năng thực hành và kỹ năng thích nghi môi trƣờng làm việc tạo điều kiện
nâng cao khả năng có việc làm của SV [H22.22.03.01-02].
Nhà trƣờng sử dụng hệ thống các công cụ đánh giá tính phù hợp với nhu cầu doanh
nghiệp theo chuyên nghành từ chuyên môn đến môi trƣờng thục tế nhằm nâng cao khả
năng có việc làm của SV. Báo cáo đánh giá tính hiệu quả và ứng dụng của từng CTĐT
theo từng ngành nghề khác nhau do từng khao chủ trì sau khi tham khảo ý kiến của nhiều
chuyên gia chuyên ngành và giảng viên của Trƣờng [H22.22.03.03-10] đƣợc sử dụng vào
các mục tiêu giám sát và nâng cao mức độ phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, khẳng định
khả năng làm việc cũng nhƣ khả năng có việc làm của SV sau tốt nghiệp. Các phiếu Khảo
sát ý kiến của cựu SV [H22.22.03.11] và Nhà tuyển dụng [H22.22.03.23] sẽ hỗ trợ thông
tin từ nhìn nhận về thực tế khách quan việc chuyển tải từ kiến thức, kỹ năng đƣợc học
thành các hoạt động hiệu quả trong môi trƣờng làm việc. Trong năm 2018, nhà trƣờng đã
tiến hành khảo sát và PĐT đã lập Báo cáo kết quả khảo sát [H22.22.03.12] rất khả quan
về khả năng làm việc của SV ĐHCNVạn Xuân tại các Doanh nghiệp. Ngoài ra, kết quả
tốt nghiệp của SV cũng là một trong những yếu tố nâng cao khả năng có việc làm của SV
đƣợc nhà trƣờng theo dõi qua các năm. Qua báo cáo thống kê các năm từ 2014 – 2018
[H22.22.03.13-16] cho thấy tỉ lệ SV tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá của trƣờng luôn đạt
mức từ 75% trở lên. Đây là kết quả rất đáng khích lệ của tập thể GV, CBNV nhà trƣờng
và toàn thể SV các khòa học.
ĐHCN Vạn Xuân có tổ chức bộ phận tƣ vấn, giới thiệu việc làm cho SV trực thuộc
Ban CTSV hỗ trợ SV tìm việc làm theo chuyên môn đào tạo tại các Doanh nghiệp trong
và ngoài nƣớc theo Quy định về giới thiệu việc làm của Trƣờng [H22.22.03.17]. Hoạt
động hỗ trợ nâng cao khả năng có việc làm cho SV còn đƣợc nhà trƣờng chú trọng ngay
từ khi SV còn đang học tập và rèn luyện tại trƣờng. Nhà trƣờng thông qua nhiều hoạt
động hỗ trợ để giúp các em tiếp cận với thị trƣờng lao động trong và ngoài nƣớc nhƣ học
hỏi văn hóa nƣớc ngoài [H22.22.03.18] để có cơ hội hòa nhập vào môi trƣờng làm việc
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quốc tế, tiến hành các thỏa thuận liên kết về cung cấp nhân lực cho Doanh nghiệp
[H22.22.03.119-20], phối hợp tổ chức các đột thực tập trong và ngoài nƣớc cho SV
[H22.22.03.21-22]...
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 22.4: Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lƣợng của ngƣời
học tốt nghiệp đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Để theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với chất lƣợng
ngƣời học tốt nghiệp, nhà trƣờng có công cụ để thu thập ý kiến là các Phiếu Khảo sát đối
với nhà tuyển dụng [H22.22.03.02] cũng nhƣ cựu SV [H22.22.03.03] để xem xét mức độ
phù hợp với thực tế của hoạt động đào tạo tại trƣờng. Kết quả khảo sát đƣợc PĐT của
trƣờng tổng hợp trong báo cáo ý kiến của nhà tuyển dụng [H22.22.03.01] làm tài liệu cơ
sở cho việc đánh giá lại họat động đào tạo của Trƣờng và là tiền đề của hoạt động cải tiến
trong đào tạo và rèn luyện cho SV. Theo kết quả báo cáo thì SV của trƣờng trên 90% đạt
yêu cầu ở tất cả các mặt từ kiến thức đến kỹ năng làm việc cũng nhƣ khả năng thích nghi
trong môi trƣờng làm việc thực tế. Đây là một dấu hiệu đáng mừng về mức độ hài lòng
của nhà tuyển dụng và củng cố thêm khả năng có việc làm cho SV sau tốt nghiệp.
Nhà trƣờng có quy trình cập nhật và điều chỉnh CTĐT và CĐR phục vụ nhu cầu
nhân lực xã hội [H22.22.03.04]. Các Khoa, theo yêu cầu của Trƣờng sẽ tiến hành thực
hiện việc đánh giá tính hiệu quả của CTĐT từng ngành [H22.22.03.12-19]. Đây là căn cứ
cho việc cập nhập điều chỉnh theo yêu cầu chuyên môn và quản lý ngành. Các khoa cũng
định kỳ thực hiện việc đánh giá các hình thức đánh giá SV trong quá trình học tập tại
trƣờng thông qua các Báo cáo [H22.22.03.08-11] nhằm đảm bảo tích chính xác, công
bằng trong đánh giá kết quả học tập của SV cũng nhƣ thúc đẩy hoạt động học tập và rèn
luyện tại trƣờng. Ngoài ra, căn cứ các kết quả báo cáo về ý kiến của các bên liên quan
nhƣ SV và nhà tuyển dụng, các Khoa sẽ xem xét và đề xuất Kế hoạch cập nhật, điều
chỉnh chƣơng trình đào tạo theo quy định để nâng cao tính hiệu quả và khả năng có việc
làm sau tốt nghiệp cho SV. Đây là cơ sở cho việc tiến hành và thống nhất việc điều chỉnh
các hoạt động giảng dạy trong Trƣờng định kỳ thông qua các Biên bản họp giữa Khoa và
PĐT [H22.22.03.05-07].
Nhà trƣờng đã có những công cụ và hình thành hệ thống theo dõi đo lƣờng mức độ
hài lòng của các bên. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng và là một động lực để nhà
Trƣờng tiến hành các hoạt động cải tiến nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội cũng
SV thông qua việc điều chỉnh và thay đổi hoạt động đào tạo ngày càng phù hợp hơn, đạt
chất lƣợng cao theo mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cao cho xã hội. Hoạt động đo
lƣờng này đƣợc phối hợp thực hiện và sử dụng nâng cao chất lƣợng thông qua các Khoa
và các đơn vị trong Trƣờng và đạt đƣợc những kết quả khả quan, đáp ứng nhu cầu các bên
liên quan.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
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Tóm tắt điểm mạnh
Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc hệ thống các chỉ số đánh giá kết quả đào tạo thông
qua các tỉ lệ SV tốt nghiệp, tỉ lệ nghỉ học, thời gian đào tạo trung bình, khả năng có việc
làm và chất lƣợng SV tốt nghiệp (thông qua kết quả học tập và đánh giá của nhà tuyển
dụng).
Hệ thống đo lƣờng hiệu quả hoạt động đào tạo thông qua khả năng thích nghi trong
môi trƣờng làm việc và nâng cao khả năng có việc làm sau tốt nghiệp của SV từ khâu xây
dựng CTĐT đến triển khai thực hiện và năng lực SV sau đào tạo.
Có thu thập và tổng kết các ý kiến về mức động hài lòng của các bên trong hoạt
động đào tạo của Trƣờng.
Tóm tắt điểm tồn tại
Cần thành lập các kết nối rộng rãi với các cựu SV và mở rộng mạng lƣới kết nối
Doanh nghiệp để có thể có nhiều hơn các ý kiến góp ý xây dựng môi trƣờng đào tạo ngày
càng tốt hơn cho ngƣời học.
Kế hoạch cải tiến

T
T

Mục
tiêu

Nội dung

Đơn
vị/cá
nhân
thực hiện

Khắc
1 phục tồn
tại 1

Nhà trƣờng cần thành lập Bộ phận chuyên trách
về các hoạt động kết nối cựu SV và doanh nghiệp
để xây dựng các chiến lƣợc hiệu quả trong mục
tiêu cải tiến, hoàn thiện môi trƣờng đào tạo theo
định hƣớng phục vụ nhu cầu xã hội

BGH,
PĐT

Phát
huy
3
điểm
mạnh 1

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các các chỉ số đánh
giá kết quả đào tạo ngày càng chính xác, đa dạng
đảm bảo tính khách quan và thúc đẩy hiệu quả đào
tạo tại trƣờng

PĐT,
Ban
CTSV

Phát
huy
4
điểm
mạnh 2

Phát triển thêm các công cụ đo lƣờng hiệu quả
hoạt động đào tạo ngay trong quá trình thực hiện,
đặt biệt trong quá trình thực tập ngay khi đang còn
đi học của SV sẽ giúp điều chỉnh kịp thời và nâng
cao mƣc độ hài lòng của các bên.

Phát
huy
5
điểm
mạnh 3

Tiếp tục thu thập và tổng kết các ý kiến của các
bên để có cái nhìn khách quan về thành quả nhà
Trƣờng đã đạt đƣợc.

Thời
gian
thực
hiện
Từ
năm
2018 –
2019
Từ
năm học
2018 2019

PĐT

Từ
năm học
2018 –
2019

PĐT

Từ
năm học
2018 –
2019
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Mức đánh giá
Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 22

4

Tiêu chí 22.1

4

Tiêu chí 22.2

4

Tiêu chí 22.3

4

Tiêu chí 22.4

4

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học
Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lƣợng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và
cán bộ nghiên cứu đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến..
NCKH đƣợc xác định là một trong những mục tiêu chiến lƣợc của Trƣờng trong
từng giai đoạn phát triển. Với định hƣớng phát triển Đại học ứng dụng, ĐHCNVạn Xuân
đặt mục tiêu NCKH gắn kết nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng tạo ra các sản
phẩm NCKH mang ý nghĩa thực tiễn cao phục vụ nhu cầu cấp thiết của cộng đồng và
nâng cao chất lƣợng nguồn lực cho địa phƣơng và cả nƣớc. NCKH của Trƣờng sẽ tập
trung vào các đề tài mang tính ứng dụng phục vụ hoạt động giảng dạy và cộng đồng. Mục
tiêu này đƣợc xây dựng rõ ràng trong Kế hoạch chiến lƣợc của Trƣờng [H23.23.01.01]
với sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, ý kiến xã hội [H23.23.01.02] cũng nhƣ toàn
thể tập thể Trƣờng [H23.23.01.03].
Hoạt động NCKH tuân thủ theo Quy định về Quản lý NCKH [H23.23.01.04] và hệ
thống biểu mẫu phục vụ hoạt động NCKH [H23.23.01.05] do Trƣờng ban hành và đƣợc
phổ biến rộng rãi cho SV, GV, CBNV toàn trƣờng. Nhà trƣờng luông khuyến khích và
tạo điều kiện thuận lợi cho SV, GV, CBNV của trƣờng trong hoạt động NCKH. Quy định
hƣớng dẫn chi tiết các yêu cầu, tiêu chí đánh giá, những quy trình thủ tục và xây dựng
Trung tâm NC&ƢDCN [H23.23.01.06] nhằm hỗ trợ các hoạt động này.
Nhà trƣờng xây dựng Điều lệ Trƣờng [H23.23.01.07] quy định về nhiệm vụ GV và
tuân thủ quy định của BGDĐT về quy định NCKH đối với GV [H23.23.01.08]. Các quy
định này đƣợc tiến hành phổ biến rộng rãi tại các Khoa. Hằng năm, GV cần dành ra tối
thiểu là 30% thời gian làm việc để NCKH. Theo định hƣớng chung của nhà Trƣờng về
hƣớng nghiên cứu ứng dụng trong đào tạo giảng dạy và phục vụ cộng đồng, GV căn cứ
theo Quy định về Quản lý NCKH và Quy định về biên soạn tài liệu giảng dạy
[H23.23.01.19] của Trƣờng để đăng ký phù hợp với tính hình cụ thể. Để khuyến khích
GV và thu hút nhân lực tham gia hoạt động NCKH tại Trƣờng, nhà Trƣờng ban hành Quy
chế dành cho Nghiên cứu viên [H23.23.01.10] với những mức hỗ trợ và chính sách thù
lao cụ thể.
Để xem xét ý kiến của các bên về hoạt động NCKH, nhà Trƣờng xây dựng các công
cụ phục vụ cộng tác khỏa sát lầy ý kiến của các bên nhƣ của các đối tác [H23.23.01.11]
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liên quan đến NCKH và của SV, GV, CBNV [H23.23.01.12] nhà Trƣờng. Sau khi triển
khai khảo sát, Trung tâm NC&ƢDCN sẽ tiến hành thu thập và thống kê dữ liệu khảo sát
để lập các Báo cáo kết quả Khảo sát đối với đối tác [H23.23.01.13] và SV, GV, CBNV
[H23.23.01.14]. Nhà Trƣờng có hệ thống đánh giá kết quả NCKH của GV thông qua quy
trình đánh giá nội bộ về các mặt hoạt động của GV trong đó có NCKH [H23.23.01.20].
Đây sẽ là cơ sở để tiến hành những cải tiến nâng cao tính hiệu quả của hoạt động NCKH
tại Trƣờng.
Trung tâm NC&ƢDCN đã xây dựng các công cụ để thiết lập các dữ liệu về NCKH
trong trƣờng thông qua Báo cáo thống kê NCKH [H23.23.01.15] nhằm cung cấp thông tin
toàn diện về tình hình NCKH của Trƣờng. Tình hình NCKH tại trƣờng những năm gần
đây khá hạn chế do gặp khó khăn trong việc sắp xếp nguồn kinh phí nên chƣa có điều
kiện đẩy mạnh hoạt động này.
Hoạt động NCKH cũng nhƣ các hoạt động khác trong trƣờng cũng đƣợc rà soát
hằng năm theo Thông bào rà soát quy trình [H23.23.01.16-18] của Trƣờng nhằm đảm bảo
tính hợp lý và thúc đẩy phát triển các hoạt động của Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 23.2: Loại hình và khối lƣợng nghiên cứu của ngƣời học đƣợc xác lập,
giám sát và đối sánh để cải tiến.
Hoạt động NCKH của ngƣời học tại Trƣờng cũng đƣợc thúc đẩy theo chiến lƣợc
NCKH chung của toàn trƣờng trong Kế hoạch chiến lƣợc qua từng thời kỳ
[H23.23.02.01]. Các loại hình nghiên cứu vẫn là tập trung theo hƣớng ứng dụng thực tế
phục vụ hoạt động giảng dạy, hoạt động doanh nghiệp và cộng đồng.
SV tham gia NCKH tại trƣờng cũng tuân thủ quy định hƣớng dẫn đăng ký đế tài, xét
tuyển và thực hiện đến nghiệm thu theo Quy định về Quản lý NCKH [H23.23.02.02] và
các biểu mẫu [H23.23.02.03] do nhà Trƣờng ban hành. Nhà trƣờng tiến hành phổ biến các
Quy định về NCKH đối với SV [H23.23.02.04] của BGDĐT nhằm thông tin, khuyến
khích ngƣời học tích cự tham gia các hoạt động NCKH, nâng cao trình độ của ngƣời học
và có cơ hội rèn luyện, phát triển tài năng cá nhân phục vụ cộng đồng.
Về hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, nhà trƣờng sử dụng
hệ thống khảo sát thông tin chung [H23.23.02.05-08] cho các hoạt động NCKH để xem
xét về chất lƣợng hoạt động này cũng nhƣ căn cứ trên ý kiến Hội đồng nghiệm thu đế tài
[H23.23.02.10] nhƣ mức độ hoàn thành, giá trị khoa học & ứng dụng, hiệu quả nghiên
cứu... và khả năng ứng dụng và thƣơng mại hóa của kết quả nghiên cứu đạt đƣợc
[H23.23.02.09] làm cơ sở đánh giá đối với từng đề tài.
Các dữ liệu NCKH của ngƣời học cũng đƣợc Trung tâm NC&ƢDCN thống kê trong
Báo cáo thông kê NCKH [H23.23.02.11] của toàn Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
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Tiêu chí 23.3: Loại hình và số lƣợng các công bố khoa học bao gồm cả các trích
dẫn đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Hoạt động NCKH của ngƣời học tại Trƣờng cũng đƣợc quy định tại Điều lệ Trƣờng
[H23.23.03.01] và đƣợc cụ thể hóa trong Kế hoạch chiến lƣợc qua từng thời kỳ
[H23.23.03.02]. Các loại hình nghiên cứu tập trung theo hƣớng ứng dụng thực tế, phục vụ
hoạt động giảng dạy, hoạt động doanh nghiệp và cộng đồng, theo đuổi mục tiêu đa dạng
hóa các sản phẩm khoa học, tuân thủ các quy định về công bố khoa học và sở hữu trí tuệ,
tăng cƣờng hội thảo và hợp tác...
Trong quy định về Quản lý NCKH [H23.23.03.03] và các biểu mẫu [H23.23.03.04]
do nhà Trƣờng ban hành hƣớng dẫn cụ thể về các vấn đế công bố khoa học liên quan đến
đề tài nghiên cứu để các cá nhân, nhóm tham gia NCKH thực hiện.
Thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, nhà trƣờng sử dụng hệ thống
khảo sát thông tin chung [H23.23.03.05-06] cho các hoạt động NCKH. Sau khi thu thậpp
thông tin Trung tâm NC&ƢDCN của Trƣờng sẽ tiến hành tổng hợp các Báo cáo
[H23.23.03.07-08] để xem xét về chất lƣợng các công bố NCKH.
Các dữ liệu công bố Khoa học của Nghiên cứu viên, GV, SV, CBNV cùa trƣờng sẽ
đƣợc Trung tâm NC&ƢDCN thống kê trong Báo cáo thông kê NCKH [H23.23.03.09]
của toàn Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lƣợng các tài sản trí tuệ đƣợc xác lập, giám sát
và đối sánh để cải tiến
Nhà trƣờng thực hiện và phổ biến rộng rãi cho toàn thể SV, HV, CBNV của Trƣờng
về các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ theo Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội Việt
nam [H23.23.04.01] nhƣ công nhận quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, tổ chức, khuyến
khích khai thác các tài sản sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển xã hội, hỗ trợ tài chính cho
hoạt động chuyển giao và ứng dụng các tài sản trí tuệ vào thực tế cuộc sống, huy động các
nguồn lực xã hội nâng cao năng lực hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài
nƣớc...
Quy định quản lý NCKH [H23.23.04.02] của Trƣờng cũng nêu rõ về việc tuân thủ
quyền sở hữu trí tuệ trong NCKH và công bố khoa học. Quy định về chuyển giao kết quả
NCKH [H23.23.04.03] và các biểu mẫu sử dụng trong NCKH và chuyển giao kết quả
[H23.23.04.04] đƣợc nhà Trƣờng quy định cụ thể về sở hữu trí tuệ và đăng ký sở hữu trí
tuệ theo luật định. Đối với việc NCKH và biên soạn tài liệu giảng dạy, nhà Trƣờng cũng
quy định rõ về những vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ đƣợc sử dụng của bên ngoài
cũng nhƣ bảo bộ tài sản trí tuệ của các cá nhân, nhóm nghiên cứu, biên soạn của Trƣờng
[H23.23.04.05].
Tự đánh giá: Đạt mức 3/7
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Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu đƣợc xác lập, giám
sát và đối sánh để cải tiến.
Trong tình hình khó khăn chung về nguồn kinh phí cho hoạt động NCKH, nhà
trƣờng đã không thể thành lập một quỹ riêng hay dự trù kinh phí dành cho hoạt động
NCKH tại trƣờng. Các cá nhân hay nhóm nghiên cứu khi có đề tài NCKH sẽ tiến hành
đăng ký theo thủ tục quy định tại Quy định về Quản lý đề tài NCKH [H23.23.05.01]. Hội
đồng KH&ĐT của trƣờng sẽ xem xét đề xuất việc thành lập hội đồng đánh giá xét duyệt
đề tài. Sau khi đế tài đƣợc phê duyệt thì nhà trƣờng sẽ sắp xếp việc hỗ trợ kinh phí
NCKH. Để hỗ trợ thúc đẩy NCKH, ngoài những dự trù kinh phí tiền lƣơng cho GV
[H23.23.05.02-03] thực hiện nhiệm vụ đào tạo và NCKH thì nhà trƣờng còn có Quy chế
riêng đối với Nghiên cứu viên [H23.23.05.04] bao gồm các chế độ làm việc, cách tính
định mức về giảng dạy và NCKH... việc chi trả cho các nghiên cứu viên đƣợc xác định
theo hợp đồng và quy định về lƣơng cũng nhƣ thù lao chung [H23.23.05.05] của Trƣờng.
Đối với hoạt động NCKH kết hợp với biên soạn tài liệu giảng dạy đựơc thực hiện theo
Quy định về biên soạn và phê duyệt tài liệu giảng dạy của Trƣờng [H23.23.05.06] thì GV
sẽ tuân thủ các quy định về hình thức và nội dung của tài liệu biên soạn. Tài liệu biên
soạn xong sẽ đƣợc thẩm định và xem xét đƣa vào sử dụng cũng nhƣ thanh toán thù lao
theo thỏa thuận.
Tình hình tài chính của Trƣờng nhìn chung còn nhiều hạn chế do nguồn thu hạn hẹp
nên chi phí cho hoạt động NCKH là không đƣợc dự trù trƣớc do vậy không đƣợc tách
khoản trong Báo cao Cân đối tài khoảng hằng năm của Trƣờng [H23.23.05.07-10].
Nhà trƣờng chƣa có điều kiện tổ chức các Quỹ nghiên cứu mà chỉ căn cứ trên kết
quả phê duyệt đề tài nghiên cứu để sắp xếp nguồn kinh phí phù hợp hỗ trợ cho hoạt động
NCKH theo định hƣớng ứng dụng và phục vụ cộng đồng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 23.6: Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thƣơng mại
hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) đƣợc xác lập, giám
sát và đối sánh để cải tiến
Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch chiến lƣợc phát triển NCKH [H23.23.06.01] tập
trung vào định hƣớng ứng dụng và phục vụ cộng đồng tuy nhiên kết quả rất hạn chế do
tình hình khó khăn trong việc huy động nguồn lực tài chính phục vụ công tác NCKH tại
Trƣờng.
Các quy định về quản lý NCKH [H23.23.06.02], chuyển giao kết quả NCKH
[H23.23.06.03] và các biểu mẫu [H23.23.06.04] đƣợc nhà trƣờng quy định cụ thể về
những kết quả nghiên cứu sáng tạo của các cá nhân và nhóm nghiên cứu. Quy định về
quản lý đề tài NCKH có quy định về việc thực hiện Thỏa thuận Nghiên cứu giữa Trƣờng
và cá nhân / nhóm nghiên cứu, các vấn đế về sở hữu trí tuệ, báo cáo kết quả nghiên cứu
và các kết quả cộng bố khác. Trong Quy định về chuyển giao kết quả NCKH, nhà trƣờng
quy định Trung tâm NC&ƢDCN sẽ tiếp nhận các Đề nghị về chuyển giao kết quả nghiên
cứu, trình Hội đồng KH&ĐT cho ý kiến về Báo cáo khả năng ứng dụng của kết quả
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NCKH và đề xuất phƣơng án chuyển giao. BGH sẽ căn cứ trên đề xuất chuyển giao để
phê duyệt Thỏa thuận chuyển giao thƣơng mại hóa kết quả NCKH tại Trƣờng. Đối với
các NCKH liên quan đến việc biên soạn tài liệu giảng dạy, kết quả hoàn thành sẽ đƣợc
thẩm định, phê duyệt và thanh toán thù lao theo Quy định về biện soạn tài liệu giảng dạy
của Trƣờng [H23.23.06.05].
Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, nhà trƣờng sử dụng hệ
thống khảo sát thông tin chung [H23.23.06.06-07] cho các hoạt động NCKH. Sau khi thu
thậpp thông tin, Trung tâm NC&ƢDCN của Trƣờng sẽ tiến hành tổng hợp các Báo cáo
[H23.23.06.08-09] để xem xét về kết quả NCKH. Các kết quả NCKH của Nghiên cứu
viên, GV, SV, CBNV cùa trƣờng sẽ đƣợc Trung tâm NC&ƢDCN thống kê trong Báo cáo
thông kê NCKH [H23.23.06.10] của toàn Trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh:
Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc hệ thống các quy định quản lý về loại hình nghiên
cứu và khối lƣợng NCKH đối với GV và SV của Trƣờng và công cụ thống kê phân tích.
Nhà Trƣờng tích cực tuân thủ và phổ biến các quy định của nhà nƣớc về những vấn
đế liên quan đến sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho SV, GV, CBNV thông
qua các quy định liên quan đến NCKH và chuyển giao kết quả NCKH tại Trƣờng.
Hệ thống công cụ hỗ trợ thu thập ý kiến của các bên liên quan, báo cáo thống kê đã
hình thành và làm cơ sở cho phân tích, đổi mới hoạt động NCKH tại Trƣờng.
Tóm tắt các điểm tồn tại:
Nguồn kinh phí hạn hẹp cho NCKH dẫn đến chƣa thúc đẩy hiệu quả hoạt động
NCKH của SV và GV, chƣa tạo ra đƣợc những sản phẩm NCKH phục vụ thiết thực hơn
cho cộng đồng.
Chƣa xây dựng đƣợc nhóm NCKH mạnh để có những đề tài NCKH đƣợc quan tâm
góp phần phát triển khoa học kỹ thuật địa phƣơng cũng nhƣ cả nƣớc.
Kế hoạch cải tiến:
T
T

Mục
tiêu

Khắc
phục
1
tồn tại
1

Nội dung
Nghiên cứu xây dựng những phƣơng án lập
quỹ NCKH tại trƣờng, liên kết với các doanh
nghiệp địa phƣơng tìm kiến nguồn kinh phí
cho NCKH giải quyết các vấn đề trong thực
tế ứng dụng phục vụ doanh nghiệp và cộng
đồng.

Đơn vị/cá
nhân thực hiện

TT
NC&ƢDCN,
BGH

Thời
gian
thực
hiện
Từ
năm học
20182019
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T
T

Mục
tiêu

Đơn vị/cá
nhân thực hiện

Nội dung

Thời
gian
thực
hiện

Tìm kiếm, liên kết với các nhóm nghiên cứu
Từ
Khắc
mạnh và phối hợp nghiên cứu những đế tài
TT
năm
học
phục
2
đƣợc quan tâm của xã hội tạo động lực và NC&ƢDCN,
tồn tại
2018 từng bƣớc xây dựng nguồn lực của Trƣờng P.TC-HC, BGH
2
2019
cho công tác NCKH
Tích cực hoàn thiện hệ thống các quy định
Phát
huy quản lý về loại hình nghiên cứu và khối lƣợng
3
điểm NCKH đối với GV và SV của Trƣờng và
mạnh 1 công cụ thống kê phân tích.

TT
NC&ƢDCN,
Toàn trƣờng

Nghiêm túc trong kiểm tra, đôn đốc và tuân
Phát thủ các quy định của nhà nƣớc về những vấn
huy đế liên quan đến sở hữu trí tuệ và bảo hộ
5
điểm quyền sở hữu trí tuệ cho SV, GV, CBNV
mạnh 2 thông qua các quy định liên quan đến NCKH
và chuyển giao kết quả NCKH tại Trƣờng.

BGH, TT
NC&ƢDCN,
Toàn Trƣờng

Từ
năm học
2018 –
2019

TT
NC&ƢDCN

Từ
năm học
2018 –
2019

Phát
Cần phát huy, thực hiện việc thu thập ý kiến
huy của các bên liên quan, báo cáo thống kê đã
6
điểm hình thành và làm cơ sở cho phân tích, đổi
mạnh 3 mới hoạt động NCKH tại Trƣờng.

Từ
năm học
2018 2019

Mức đánh giá:
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 23
Tiêu chí 23.1
Tiêu chí 23.2
Tiêu chí 23.3
Tiêu chí 23.4
Tiêu chí 23.5
Tiêu chí 23.6

Tự đánh giá
3,67
4
4
3
3
4
4

Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng
Tiêu chí 24.1 Loại hình và khối lƣợng tham gia vào hoạt động kết nối, phục vụ
cộng đồng, đóng góp cho xã hội đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Kế hoạch chiến lƣợc về kết nối và PVCĐ là một trong sáu nội dung quan trọng về
chiến lƣợc phát triển, đƣợc Nhà trƣờng quan tâm và xác lập trong chiến lƣợc về công tác
SV [H24.24.01.01].
Nhà trƣờng đã tổ chức hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội cho thầy
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và trò Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân tham gia với nhiều loại hình và lôi kéo đƣợc ngày càng
nhiều ngƣời tham gia. Có nhiều loại hình kết nối và PVCĐ đƣợc đƣa vào kế hoạch hoạt
động của các đơn vị với các quy định cụ thể về loại hình và khối lƣợng tham gia nhƣ
sau:
Đối với CB-GV-NV đó là các hoạt động phong trào của các tổ chức chính quyền,
đoàn thể các cấp; tham gia công tác tƣ vấn hƣớng nghiệp; tƣ vấn TS hằng năm; giao lƣu
– hợp tác đào tạo trong & ngoài nƣớc; giao lƣu - hợp tác doanh nghiệp; tham gia NCKH,
chuyển giao công nghệ; biên soạn giáo trình, tài liệu, sách tham khảo; mùa hè xanh; hiến
máu nhân đạo; xuân Tình nguyện, tiếp sức mùa thi; các công tác xã hội
khác; … [H24.24.01.02].
Đối với SV: các hoạt động PVCĐ là những hoạt động tình nguyện có ý nghĩa nhƣ
Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, Xuân Tình Nguyện, Tiếp sức mùa thi, các công tác
xã hội khác, các đề tài NCKH các cấp đạt giải đem áp dụng tại địa phƣơng, tham gia
hoạt động giao lƣu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chƣơng trình gặp gỡ, giao
lƣu, hợp tác với thanh niên, SV quốc tế trong và ngoài nƣớc để quảng bá hình ảnh Việt
Nam,… [H24.24.01.03].
Nhà trƣờng xây dựng một hệ thống các văn bản quy định cụ thể về loại hình và
khối lƣợng tham gia hoạt động kết nối và PVCĐ cho từng loại đối tƣợng với các chỉ số
rõ ràng, thông quan đó giúp Nhà trƣờng giám sát, đánh giá hệ thống. Đối với SV,
Nhà trƣờng ban hành các văn bản pháp quy, một số tiêu chí, tiêu chuẩn làm cơ sở đo
lƣờng, đánh giá và giám sát các hoạt động cộng đồng của SV (SV5T, Mùa hè xanh,
Xuân Tình Nguyện, hiến máu nhân đạo…) nhằm hƣớng dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các hoạt
động này. Lấy khối lƣợng tham gia các hoạt động PVCĐ của sinh viên làm 1 trong
những tiêu chí quna trọng để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh
viên. [H24.24.01.04]. Đối với CB-GV-NV, Nhà trƣờng ban hành các tiêu chí để đánh giá
mức độ hoàn thành công việc cá nhân[H24.24.01.05].
Công tác đo lƣờng, giám sát các hoạt động kết nối và PVCĐ đƣợc thể hiện thông
qua hoạt động tự đánh giá [H24.24.01.06]. Việc thực hiện các hoạt động kết nối &
PVCĐ của đơn vị, cá nhân cũng bị chi phối, giám sát của các các bên liên quan khác
nhƣ P.Tổ chức, Công đoàn, ĐTN, Ban Thanh tra, … bằng các hình thực đánh giá báo
cáo tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua. Đây là một trong những nhiêm vụ
trọng tâm về công tác PVCĐ của các đơn vị đã đƣợc BGH giao cho ngay từ khi thành
lập [H24.24.01.07].
Các kế hoạch kết nối và PVCĐ đƣợc triển khai, đƣợc giám sát thƣờng xuyên. Sau
mỗi hoạt động, Nhà trƣờng tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra hƣớng cải tiến
nhằm tìm kiếm thêm và làm phong phú hơn loại hình PVCĐ, ngày càng thu hút đƣợc
nhiều ngƣời tham gia hơn [H24.24.01.08].
Để tăng trách nhiệm của Nhà trƣờng đối với XH, Nhà trƣờng tổ chức khảo sát ý
kiến các bên liên quan loại hình và khối lƣợng hoạt động kết nối và
PVCĐ [H21.21.02.09]. Nhiều ý kiến đóng góp đề xuất có giá trị giúp Nhà trƣờng cải
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tiến ngày càng hoàn chỉnh hơn các hoạt động này.
Sau khi rà soát lại các loại hình và khối lƣợng tham gia hoạt động kết nối và
PVCĐ, nhiều hoạt động cải tiến đƣợc tiến hành bởi các đơn vị: rà soát, cập nhật, điều
chỉnh một số văn bản nhƣ: Quy định chế độ chính sách đối với SV, Chính sách về
NCKH, Khung điểm Đánh giá rèn luyện, Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của
SV [H24.24.01.10], Quy định về các mức độ hoàn thành công việc và khen thƣởng đối
với CB-GV-NV [H24.24.01.11]
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
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 đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Hoạt động kết nối và PVCĐ là những hoạt động đƣợc thiết lập nhằm tạo sự gắn
kết giữa Nhà trƣờng với địa phƣơng, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nƣớc và với các tổ
chức quốc tế. Kết nối và PVCĐ mang lại lợi ích cho cả Nhà trƣờng và cả cộng đồng.
Qua đó, Nhà trƣờng thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình vì lợi ích chung của xã hội,
góp phần phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng.
Các hoạt động của thầy và trò Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân bên ngoài lớp học đã có
tác động lớn đến cộng đồng, đem lại nhiều kết quả nhằm góp phần nâng cao thƣơng hiệu
và vị thế của Trƣờng. Đó là nhờ Nhà trƣờng luôn quan tâm đến hoạt động này, đã xác
lập các chỉ tiêu rõ ràng qua việc lập kế hoạch hoạt động cho từng kỳ và từng năm học.
Dựa trên các kế hoạch và chỉ tiêu đề ra, các bộ phận, các đơn vị liên quan triển khai, rà
soát từng hoạt động, có những khắc phục điều chỉnh kịp thời và lập kế hoạch cho hoạt
động/năm học tiếp theo, để đánh giá tác động xã hội và lợi ích mà hoạt động này đem
đến cho Nhà trƣờng và cho xã hội và đáp ứng Tầm nhìn sứ mạng và Kế hoạch chiến
lƣợc mà Nhà trƣờng đã đề ra. [H24.24.02.01].
Để giám sát tác động xã hội, kết quả hoạt động kết nối và PVCĐ, Nhà trƣờng xây
dựng một hệ thống các văn bản, qua hệ thống các báo cáo công tác của Ban CTSV, của
Đoàn thanh niên và rà soát trong các cuộc họp giao ban về công tác SV định kỳ hàng
tháng, tổng hợp báo cáo năm [H24.24.02.02]. Sau mỗi hoạt động rà soát, Nhà trƣờng
đều có kế hoạch cải tiến. Việc cải tiến còn dựa trên các kết quả khảo sát ý kiến các bên
liên quan [H24.24.02.03].
Kết quả của hoạt động kết nối và PVCĐ tác động đến xã hội đƣợc thể hiện ở các
nội dung chính sau:
Về hoạt ộng Tình nguyện: Nhằm góp phần phục vụ và phát triển cộng đồng, các
hoạt động Tình nguyện đã đƣợc đẩy mạnh trong thời gian qua. Chiến dịch Xuân Tình
Nguyện, Mùa hè xanh hằng năm đƣợc ĐTN-HSV Trƣờng ban hành hƣớng dẫn kế hoạch
thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch chung của tỉnh Đoàn, thu hút hàng trăm lƣợt chiến
sĩ tham gia.
Bên cạnh đó, hằng năm CBNV và SV trƣờng còn tham dự các chƣơng trình hiến
máu nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phát động.
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Ngoài ra, một số hoạt động khác nhƣ tƣ vấn hƣớng nghiệp (Tƣ vấn TS, tƣ vấn
hƣớng nghiệp tại các Tỉnh/Thành); Giao lƣu – Hợp tác đào tạo trong và ngoài nƣớc;
Giao lƣu – Hợp tác doanh nghiệp, NCKH, …. [H24.24.02.04].
Về hợp tác ào tạo, giao lưu – trao ổi SV: Trong thời gian qua, đã có các đoàn
khách quốc tế đến thăm và làm việc tại trƣờng nhƣ: Báo Asahi, Học viên quốc tế
Tokyo,… Các đơn vị đã dành các suất học bổng cho sinh viên Trƣờng, đông thời giải
đáp các thắc mắc, trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho SV có cơ hội tìm hiểu và đến học
tập tại các trƣờng bạn, góp phần nâng cao các hoạt động giao lƣu hợp tác giữa Trƣờng
và các trƣờng quốc tế. [H24.24.02.05].
Về hoạt ộng giao lưu – hợp tác doanh nghiệp: Thực hiện chƣơng trình đào tạo
chuẩn Nhật, cập nhật cho SV khả năng ngôn ngữ, văn hóa và tác phong làm việc tại môi
trƣờng Nhật Bản, giúp SV có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm tại các DN nhật ngay
sau khi tốt nghiệp. Nhà trƣờng còn thực hiện liên kết thỏa thuận với các DN là đối tác
của trƣờng, đƣa SV đến thực tập, tìm hiểu thực tế tại DN, nâng cao khả năng, thích ứng,
hòa nhập cũng nhƣ bộ kỹ năng làm việc của các em SV khi về với DN[H24.24.02.06].
Phong trào NCKH của CB-GV-NV và SV: Nhà trƣờng đã xây dựng một hệ thống
các chính sách nhằm khuyến khích CBGVNV và sinh viên tham gia thực hiện NCKH,
phục vụ trực tiếp cho các hoạt động Khoa học và đào tạo của trƣờng nói riêng cũng nhƣ
địa phƣơng nói chung [H24.24.02.07].Tuy chƣa thực sự là điểm mạnh, nhƣng thời gian
qua CBNV Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân cũng đã thực hiện đƣợc một số các đề tài nghiên
cứu khoa học về môi trƣờng, năng lƣợng tự nhiên, ... góp phần vào sự phát triển chung
của Nhà trƣờng và địa phƣơng [H24.24.02.08].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 24.3 Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với
ngƣời học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đƣợc xác lập, giám sát và đối
sánh để cải tiến.
Là một phần trọng yếu trong chiến lƣợc phát triển của Nhà trƣờng, nhiều hoạt động
kết nối và PVCĐ đã đƣợc thực hiện nhằm tối đa hóa lợi ích từ việc thiết lập và duy trì sự
gắn kết giữa Nhà trƣờng với cộng đồng địa phƣơng, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nƣớc và
các tổ chức đoàn thể. Các hoạt động kết nối và PVCĐ một mặt đem lại nhiều lợi ích
thiết thực cho CB-GV-NV và SV, một mặt tác động sâu sắc tới nhận thức và thái độ của
đội ngũ này[H24.24.03.01].
Giám sát để rà soát tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và PVCĐ đối
với CB-GV-NV và SV đƣợc Nhà trƣờng theo dõi qua các cuộc họp (họp xem xét của
lãnh đạo, họp giao ban công tác SV, giao ban đào tạo, họp rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt
động, …) hàng háng. Các đơn vị làm báo cáo tổng kết công tác tháng, tổng hợp vào báo
cáo công tác năm của trƣờng, qua đó giúp các đơn vị rà soát lại tác động xã hội, kết quả
của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với CB-GV-NV và SV[H24.24.03.02].
Thông qua các cuộc họp giao ban công tác SV, các cuộc họp rút kinh nghiệm sau
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mỗi hoạt động tình nguyện, đánh giá mức độ tham gia của sinh viên, thể hiện trực tiếp
trên kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên [H24.24.04.03]. Việc cải tiến còn dựa trên
các kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của SV
về công tác hỗ trợ SV qua các năm. Đó cũng là kết quả của việc tích cực cải tiến của
Nhà trƣờng [H24.24.03.04].
Đối với CB-GV-NV, kết quả đánh giá hoạt động kết nối và PVCĐ có thể là cơ sở
để xem xét lại ngạch, bậc lƣơng và các khoản phụ cấp của CB-GVNV,…[H24.24.03.05] nhƣng mặt khác, CB-GV-NV Nhà trƣờng cũng thƣờng xuyên
tham gia các chƣơng trình Tình nguyện của Công Đoàn – Đoàn Thanh niên Trƣờng phát
động [H24.24.03.06]. Số lƣợng này tăng qua hàng năm và số lần lặp lại của mỗi thầy cô
cũng tăng lên. Nhận thức của CB-GV-NV ngày càng đƣợc nâng cao thông qua sự vận
dụng các mô hình học tập PVCĐ một cách sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công
tác đào tạo trên cơ sở phát triển & mở rộng kết nối cộng đồng. Sự thành công từ việc
gắn kết các hoạt động của Nhà trƣờng với doanh nghiệp vừa mang lại sự tƣơng tác lớn
giữa Nhà trƣờng – xã hội.Đây là tiền đề nhằm nâng cao kết quả đánh giá giảng viên cuối
năm, nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBGVNV của trƣờng qua từng năm [H24.24.03.06].
Đối với SV, kết quả đánh giá hoạt động kết nối và PVCĐ ngoài việc nâng cao điểm
rèn luyện, đạt tiêu chí SV5T[H24.24.03.07], dần dần đã giúp thay đổi kỹ năng, nhận
thức, thái độ, thúc đẩy tinh thần hoạt động của SV. Những chƣơng trình tình nguyện
(Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, Xuân Tình Nguyện…) do Đoàn thanh niên phát
động đều đƣợc SV Trƣờng hƣởng ứng và chủ động đăng ký tham gia với tinh thần tự
nguyện [H24.24.03.08].
Nhƣ vậy, tác động xã hội của công tác PVCĐ không chỉ vì mục đích PR, để kêu
gọi mọi ngƣời tham gia mà còn để chính thầy trò Trƣờng ĐHCN Vạn Xuâncó thể hiểu
đƣợc mỗi bƣớc đi của Trƣờng mình có giá trị nhƣ thế nào. Tác động của hoạt động kết
nối và PVCĐ còn là cơ hội để mỗi CB-GV-NV và SV, mỗi đối tƣợng hƣởng lợi trong
chuỗi giá trị đƣợc chia s và đƣợc thấu cảm, để rồi chính họ sẽ là những đại sứ truyền
thông tích cực cho Nhà trƣờng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
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 đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Trong kế hoạch chiến lƣợc giai của Trƣờng về công tác SV, Nhà trƣờng xây dựng
nhóm giải pháp về chuẩn hóa hoạt động tình nguyện, công tác xã hội và đƣợc Ban
CTSV, Đoàn thanh niên chi tiết hóa bằng các kế hoạch tháng, kế hoạch năm học nhằm
đảm bảo sự hài lòng của các bên liên quan [H24.24.04.01], [H24.24.04.02].
Với mong muốn tìm hiểu thông tin, nắm bắt đƣợc mức độ đáp ứng của Nhà trƣờng
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 trƣờng đều có sự phối hợp của các bên liên quan nhằm xây
dựng nên những kế hoạch, các chƣơng trình hữu hiệu PVCĐ. Nhà trƣờng xây dựng kế
hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan đối với từng loại hoạt động. Cuối năm học, các
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đơn vị tổng hợp kết quả các loại khảo sát, làm báo cáo tổng hợp kèm kết quả đối sánh
gửi HĐQT, BGH và các đơn vị. Các kết quả khảo sát này đuộc các đơn vị sử dụng để
cải tiến chất lƣợng hoạt động PVCĐ. Nhà trƣờng đã tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan
về hoạt động kết nối và PVCĐ. Giám sát các gác góp ý của các bên liên quan trong từng
chƣơng trình hành động hoặc sau khi có kết quả hoạt động, phân tích mức độ hài lòng,
góp ý của các bên liên quan, theo dõi từng hoạt động, cải tiến kịp thời nhằm đem lại hiệu
quả cao nhất, đáp ứng sự hài lòng của các đối tƣợng này.
Đối với SV: Nhà trƣờng tổ chức khảo sát ý kiến SV hàng năm để có những cải tiến
thiết thực nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ SV về công tác PVCĐ. Kết quả cho thấy
mức độ hài lòng của SV về hoạt động hỗ trợ Nhà trƣờng ngày càng tăng [H24.24.04.03].
Đối với cựu SV: Nhà trƣờng thành lập ban liên lạc cựu sinh viên, xây dựng mạng
lƣới liên kết với cựu SV để thu thập ý kiến đánh giá của cựu SV về chất lƣợng đào tạo,
qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo để cạnh tranh tốt hơn trong
việc cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. [H24.24.04.04].
Đối với doanh nghiệp: Trƣờng chủ động xây dựng các kênh thông tin liên lạc với
đa dạng các loại hình doanh nghiệp, khảo sát ý kiến doanh nghiệp nhằm đánh giá mức
độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các hoạt động của SV nhà trƣờng, lấy đó làm cơ sở
để điều chỉnh hƣớng đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng
[H24.24.04.05].
Đối với Lãnh ạo Nhà trường (BGH, HĐQT,…): Các ý kiến góp ý về các hoạt
động đều đƣợc các đơn vị liên quan ghi nhận và triển khai thực hiện theo đúng nội dung
đã ghi nhận trong biên bản, một số ý kiến nêu ra trong cuộc họp đều có phản hồi tích
cực từ Lãnh đạo Trƣờng và các đơn vị chức năng liên quan. Hằng năm, Nhà trƣờng tổ
chức họp cán bộ chủ chốt (Họp giữa BGH với Lãnh đạo các Phòng/Ban, Khoa/viện) để
lấy ý kiến đóng góp vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch
năm học mới, góp ý cho hoạt động Nhà trƣờng đặc biệt là các hoạt động NCKH, đối
ngoại – hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo, cấp chứng chỉ, kết nối doanh nghiệp, góp phần
giúp HĐQT, BGH thực hiện các kế hoạch, các mục tiêu chiến lƣợc đã đề
ra. [H24.24.04.06].
Về phía ngƣời dân, sau mỗi hoạt động thiện nguyện của CB-GV-NV và SV Vạn
Xuân, TT. TT-TS và Ban CTSV đã triển khai khảo sát ý kiến của ngƣời dân và của
chính quyền địa phƣơng. Kết quả cho thấy, mức độ hài lòng cũng nhƣ uy tín và thƣơng
hiệu Trƣờng ĐHCN Vạn Xuâncủa chính quyền địa phƣơng, của ngƣời dân đối với
Trƣờng ngày càng tăng.
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh:
Nhà trƣờng đã xây dựng một hệ thống các kế hoạch kết nối và PVCĐ, trong đó có
xác lập các loại hình và khối lƣợng tham gia, đánh giá tác động của hoạt động đến xã
hội và đến đội ngũ CB-GV-NV và SV Nhà trƣờng với các chỉ tiêu rõ ràng.
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Nhà trƣờng có hệ thống giám sát, khảo sát để cải tiến liên tục các hoạt động kết nối
và PVCĐ cho từng kỳ và từng năm học.
Nhà trƣờng xây dựng công cụ khảo sát ý kiến các bên liên quan là các quy trình
nghiệp vụ và các biểu mẫu kèm theo để thu thập thông tin phản hồi các bên liên quan
một cách có hệ thống và tin cậy. Đồng thời tất cả các đơn vị đều sử dụng các kết quả
khảo sát này để cải tiến chất lƣợng công tác kết nối và PVCĐ.
Mọi hoạt động kết nối và PVCĐ của Nhà trƣờng đều có sự phối hợp của các bên
liên quan nhằm xây dựng nên những kế hoạch, đƣợc giám sát và cải tiến liên tục. Kết
quả khảo sát khả quan cho thấy uy tín và thƣơng hiệu của Nhà trƣờng ngày càng tăng
lên.
Tóm tắt các điểm tồn tại:
Một số hoạt động thiện nguyện không đƣa vào chỉ tiêu bắt buộc đối với CB-GVNV vì vậy chƣa lan tỏa hết trong tập thể cho mọi đối tƣợng tham gia.
Việc tổ chức khảo sát ý kiến các đối tƣợng liên quan bên ngoài Trƣờng về các hoạt
động PVCĐ chƣa đƣợc bài bản và có hệ thống.
Kế hoạch cải tiến:

TT

Mục
tiêu

Nội dung

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Thời gian
thực hiện

Phòng Tổ chức, P. Nhân sự tìm giải pháp
Khắc để đƣa một số hoạt động thiện nguyện vào
P.Tổ
1 phục tồn chỉ tiêu bắt buộc đối với CB-GV-NV xét thi chức, P.
tại 1 đua khen thƣởng
Nhân sự

Từ năm học
2018 - 2019

Sau các hoạt động kết nối và PVCĐ, bên
Khắc cạnh hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên
2 phục tồn quan của Ban ĐBCL, Ban CTSV tổ chức
tại 2 khảo sát ý kiến các bên liên quan, có tổng
hợp, báo cáo tổng kết hoạt động.

Từ năm học
2018 - 2019

Ban
CTSV

Nhà trƣờng duy trì việc xây dựng một hệ
Phát thống các kế hoạch kết nối và PVCĐ, trong
BGH,
huy đó có xác lập các loại hình và khối lƣợng
3
Ban CTSV,
điểm tham gia, đánh giá tác động của hoạt động
các khoa
mạnh 1 đến xã hội và đến đội ngũ CB-GV-NV và SV
Nhà trƣờng với các chỉ tiêu rõ ràng.

Từ năm học
2018 - 2019
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TT

Mục
tiêu

Đơn vị/cá
nhân thực
hiện

Nội dung

Thời gian
thực hiện

Duy trì hệ thống giám sát và đối sánh để
cải tiến liên tục các hoạt động kết nối và
PVCĐcho từng tháng, từng kỳ và từng năm
học.Luônsử dụng đối sánh để phân tích và có
kế hoạch cải tiến hợp lý.

Ban
ĐBCL

Từ năm học
2018 - 2019

Phát huy hiệu quả bộ công cụ khảo sát ý
kiến các bên liên quan là các quy trình
Phát nghiệp vụ và các biểu mẫu kèm theo để thu
huy thập thông tin phản hồi các bên liên quan
5
điểm một cách có hệ thống và tin cậy, làm cơ sở
mạnh 3 cải tiến các hoạt động trong các năm tiếp
theo.

Ban
ĐBCL

Từ năm học
2018 - 2019

Phát Phối hợp với các bên liên quan để xây dựng
huy kế hoạch hoạt động kết nối và PVCĐ, giám
6
điểm sát và cải tiến liên tục hoạt động này.
mạnh 4

Ban
CTSV

Từ năm học
2018 – 2019

Phát
huy
4
điểm
mạnh 2

Mức đánh giá:
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 24
Tiêu chí 24.1
Tiêu chí 24.2
Tiêu chí 24.3
Tiêu chí 24.4

Tự đánh giá
4
4
4
4
4

Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trƣờng
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 đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Trƣờng ĐHCN Vạn Xuân là trƣờng đại học tƣ thục, tự chủ về tài chính, chủ động
xây dựng và quyết định mức thu học phí, cũng nhƣ thực hiện chế độ tài chính, kế toán,
kiểm toán, thuế và công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động
thƣờng xuyên chủ yếu từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nƣớc. Trƣờng 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 trƣờng [H25.25.01.01].
Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch tài chính, ngoài việc căn cứ vào KPIs của Báo
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cáo tài chính năm học trƣớc, Nhà trƣờng cân đối thu chi để lập dự toán mức chi cho từng
nội dung hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ,... cho năm học sau theo nguyên tắc phân bổ
kinh phí theo từng đối tƣợng [H25.25.01.02], [H25.25.01.03]. Vào đầu năm học, các đơn
vị xây dựng kế hoạch cho năm học mới trong đó có mục dự trù kinh phí. Trên cơ sở tổng
nguồn thu dự kiến và các quy chế quy định, phòng Tài chính tổng hợp, tính toán, cân đối
chặt chẽ lập dự toán kinh phí năm học, trình Lãnh đạo phê duyệt và phân bổ cho từng đơn
vị. Trƣớc khi lập kế hoạch tài chính hàng năm, mức học phí bao giờ cũng phải lập trƣớc
cho từng ngành, căn cứ chi phí cho các ngành ấy về thực hành, thí nghiệm; căn cứ điều
kiện CSVC đã đƣợc đầu tƣ[H25.25.01.04].
Trong các giai đoạn đầu, Nhà trƣờng chi cho đầu tƣ xây dựng cơ bản chiếm một tỷ
trọng lớn để đáp ứng với nhu cầu nâng cao CSVC trƣờng lớp, mua sắm trang thiết bị dạy
học, phòng thí nghiệm... Khi các hoạt động này ổn định, xu hƣớng tài chính của Nhà
trƣờng là dịch chuyển đầu tƣ cho hoạt động KHCN, và ƣu tiên đầu tƣ cho dịch vụ, cho
hoạt động PVCĐ một cách có hệ thống. Xác lập quỹ hoạt động NCKH, quỹ học bổng SV,
quỹ đào tạo, bồi dƣỡng, thu hút nhân tài, quỹ cho các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo,
việc làm, kết nối cựu SV và doanh nghiệp, đầu tƣ CSVC theo hƣớng chuyên nghiệp, hiện
đại [H25.25.01.01]. Đây là xu thế tài chính tất yếu phù hợp với quy mô trƣờng lớp ngày
càng phát triển, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và chiến lƣợc phát triển Nhà trƣờng.
Nhà trƣờng cũng đã phân bổ một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu
nhằm đảm bảo chi phí cho các hoạt động thƣờng xuyên trong đó có hoạt động đào tạo,
NCKH và PVCĐ. Các quy trình, quy chế về chi tiêu, các chỉ số tài chính luôn đƣợc giám
sát, đƣợc rà soát, điều chỉnh, thay đổi từng năm cho phù hợp với chiến lƣợc phát triển của
Nhà trƣờng[H25.25.01.05]. Qua kết quả báo cáo tổng kết năm học gửi Bộ GD&ĐT hàng
năm cho thấy, việc đầu tƣ kinh phí thoả đáng cho các hoạt động đào tạo, NCKH và
PVCĐ trong những năm qua đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lƣợng dạy
học, NCKH và PVCĐ trong trƣờng [ H25.25.01.06].
Phòng tài chính thƣờng xuyên thực hiện đối sánh về kết quả và các chỉ số tài chính
của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ hàng tháng và năm học để rà soát, phân bổ và
điều chỉnh thu chi hợp lý theo kế hoạch đề ra [H25.25.01.07].
Để giám sát và quản lý về kết quả và các chỉ số tài chính trong trƣờng có Ban kiểm
soát do Hội đồng cổ đông bầu ra, Phòng Tài chính và Đại diện BGH phụ trách tài
chính. HĐQT Trƣờng có nhiệm vụ xây dựng báo cáo hoạt động và quyết toán tài chính
hàng năm của Nhà trƣờng và trình lên đại hội đồng cổ đông thông qua. Phòng tài chính và
Ban kiểm soát có nhiệm vụ: kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán;
Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Trƣờng [H25.25.01.08].
Ngoài ra, Nhà trƣờng còn kết hợp với công tác kiểm tra ngoài, giám sát theo hƣớng
sử dụng có hiệu quả kinh phí trong Trƣờng [H25.25.01.09].
Sau các hoạt động rà soát, kiểm tra, Nhà trƣờng đã cải tiến, điều chỉnh cơ cấu đầu tƣ
cho giáo dục, đào tạo theo hƣớng cải tiến tăng chi đầu tƣ phát triển, giảm chi thƣờng
xuyên, đáp ứng sự hài lòng của ngƣời học, đảm bảo nguồn lợi kinh tế cho cổ đông, tăng
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kinh phí cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
[H25.25.01.10].
Tự đánh giá: Đạt mức 4/7
Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trƣờng của hoạt động đào tạo, nghiên
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Xu hƣớng kết quả hoạt động thị trƣờng của Nhà trƣờng là xây dựng một Trƣờng
ĐHCN Vạn Xuân vững mạnh về trí lực, nhân lực và vật lực đáp ứng TN-SM và KHCL
mà Nhà trƣờng đã đề ra, tăng tỷ lệ đóng góp của Nhà trƣờng cho xã hội, khẳng định
thƣơng hiệu và vị thế của Trƣờng trong hệ thống GDĐH Việt Nam. Nhà trƣờng xác lập
các kết quả và các chỉ số thị trƣờng trong KHCL về đào tạo, NCKH và công tác
SV[H25.25.02.01].
Nhà trƣờng ban hành các văn bản, các quy định, kế hoạch cụ thể về kết quả và các
chỉ số thị trƣờng về đào tạo, NCKH và PVCĐ nhƣ: Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, tỷ lệ tốt
nghiệp dự đoán, các chỉ số về hoạt động KHCN, tăng cƣờng nguồn lực, sự phát triển
CSVC, các kế hoạch về hoạt động kết nối và PVCĐ, ... [H25.25.02.02].
Nhà trƣờng luôn dùng đối sánh để đo lƣờng, cải tiến các kết quả và chỉ số thị trƣờng
nhƣ đối sánh các chỉ số KPIs giữa kế hoạch và kết quả, đối sánh kết quả đạt đƣợc của các
hoạt động qua các năm [H25.25.02.03]
Với cơ chế tự chủ tài chính, Nhà trƣờng luôn có những giải pháp và kế hoạch tự chủ
về tài chính theo nguyên tắc tự cân đối thu chi để duy trì các hoạt động và phát triển Nhà
trƣờng. Với những kinh nghiệm tích lũy đc qua 10 năm hoạt động, Trƣờng đã chủ động tự
cân đối nguồn thu chi để lên kế hoạch kinh phí phù hợp, đẩy mạnh đầu tƣ cho các lĩnh
vực quan trọng [H25.25.02.04].
Nhà trƣờng đã tiến hành phân tích xu hƣớng thị trƣờng về nhu cầu nguồn nhân lực,
lập kế hoạch và triển khai tƣ vấn TS và đào tạo tốt, giám sát, rà soát và cải tiến liên tục
các mặt hoạt động. Vì vậy, nguồn tuyển của Nhà trƣờng luôn dẫn đầu trong hệ thống các
trƣờng đại học ngoài công lập trong khu vực. Số lƣợng SV ra trƣờng tăng tỷ lệ theo
nguồn tuyển [H25.25.02.05].
Cơ sở vật chật, hạ tầng của Nhà trƣờng luôn đƣợc quan tâm đầu tƣ thích đáng nhằm
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao về không gian học tập, làm việc thoáng đãng, an
toàn, tiện nghi.Trụ sở chính của trƣờng nằm tại số 103, Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa
Lò trên diện tích 50.000 m2 luôn đƣợc quan tâm, đầu tƣ chỉnh trang. Đăc biệt là việc trồng
cây xanh tạo cho trƣờng có cảm giác luôn nhƣ một cong viên cây xanh. [H25.25.02.06].
Ngoài ra, HĐQT và BGH Nhà trƣờng luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyển
dụng, đào tạo và bồi dƣỡng bằng các chính sách, chế độ hấp dẫn để xây dựng đội ngũ GV
có học hàm học vị cao, giỏi chuyên môn đáp ứng yêu cầu đào tạo SV vững kiến thức và
kỹ năng phù hợp với các nhu cầu của doanh nghiệp trong thực tế. Chính sách thu hút nhân
tài có hiệu quả, nhiều CB-GV-NV, nghiên cứu viên là những GS, PGS, TS chọn nhà
trƣờng để làm việc, cống hiến [H25.25.02.07].
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Khảo sát ý kiến các bên liên quan về các kết quả và chỉ số thị trƣờng của các hoạt
động đào tạo, NCKH và PVCĐ, kết quả thu đƣợc tỷ lệ cao hài lòng về hoạt động này. Kết
quả khảo sát cũng cho thấy nhiều SV còn có ý định giới thiệu bạn bè, ngƣời thân đến học
tại Trƣờng. Nhà tuyển dụng hài lòng với SV tốt nghiệp, ngƣời dân, phụ huynh, chính
quyền hài lòng với các kết quả PVCĐ của Nhà trƣờng [H25.25.02.08].
Tự đánh giá: Đạt 4/7
Tóm tắt các điểm mạnh
Nhà trƣờng đã xây dựng một hệ thống các kế hoạch chiến lƣợc, kế hoạch năm học
với các chỉ số rõ ràng về hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ để xác lập các kết quả và
các chỉ số tài chính, chỉ số thị trƣờng.
Nhà trƣờng có hệ thống giám sát và đối sánh để cải tiến liên tục các chỉ số tài chính,
chỉ số thị trƣờng về hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ cho từng kỳ, từng năm
học. Luôn sử dụng đối sánh để phân tích và có kế hoạch cải tiến hợp lý.
Việc phân bổ và quản lý kinh phí cho các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ
đúng quy định, hợp lý, minh bạch và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống CB-GV-NV,
chất lƣợng CSVC, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy học tập, NCKH và
PVCĐ.
Tóm tắt các điểm tồn tại
Nguồn thu tài chính của Nhà trƣờng tăng nhƣng chƣa bắt kịp với nhu cầu phát triển
chung của toàn trƣờng; Việc đầu tƣ và sử dụng nguồn kinh phí cho NCKH chƣa thực sự
hiệu quả. Kinh phí cho hoạt động phát triển đội ngũ chƣa thực sự đƣợc chú trọng.
Việc đăng ký xếp hạng cũng nhƣ theo dõi vị trí xếp hạng của Nhà trƣờng trong nƣớc
và quốc tế để đối sánh, cải tiến chƣa đƣợc quan tâm đúng mức.
Kế hoạch cải tiến

TT Mục tiêu

Khắc
1 phục tồn
tại 1

2

Khắc
phục tồn

Nội dung

Đơn vị/cá Thời gian
nhân thực thực hiện
hiện

Nhà trƣờng tiếp tục xây dựng, rà soát và
điều chỉnh quy chế chi tiêu cho phù hợp với
thực tế và quy mô phát triển. Tăng cƣờng
BGH,
công tác kiểm tra, kiểm toán hoạt động tài
P. Tài
chính nhằm tăng nguồn thu. Có kế hoạch chính
cho việc trích lập thêm kinh phí cho NCKH
và bồi dƣỡng phát triển đội ngũ.
Ban ĐBCL phối hợp với TT.TT-TS chịu
Ban
trách nhiệm tìm kiếm các tổ chức xếp hạng ĐBCL,

Từ năm học
2018 – 2019

Từ năm học
2018 - 2019
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TT Mục tiêu

tại 3

3

4

5

Đơn vị/cá Thời gian
nhân thực thực hiện
hiện
có uy tín trong nƣớc và quốc tế, tìm hiểu bộ TT.TT-TS
tiêu chí tiêu chuẩn để đăng ký xếp hạng Nhà
trƣờng nhằm khẳng định thƣơng hiệu Nhà
trƣờng trong xã hội.
Nội dung

Xây dựng một hệ thống các kế hoạch
BGH,
Phát huy chiến lƣợc, kế hoạch năm học với các chỉ số
P. Tổ
điểm rõ ràng về hoạt động đào tạo, NCKH và chức,
mạnh 1 PVCĐ để xác lập các kết quả và các chỉ số tất cả các
tài chính, chỉ số thị trƣờng.
đơn vị
Duy trì hệ thống giám sát và đối sánh để
BGH,
cải tiến liên tục các chỉ số tài chính, chỉ số
Phát huy
P. Tài
thị trƣờng về hoạt động đào tạo, NCKH và
điểm
chính,
PVCĐcho từng tháng, từng kỳ và từng năm
mạnh 2
tất cả các
học. Luôn sử dụng đối sánh để phân tích và
đơn vị
có kế hoạch cải tiến hợp lý.
Việc phân bổ và quản lý kinh phí cho các
hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ đúng
Phát huy quy định, hợp lý, minh bạch và hiệu quả,
P. Tài
điểm góp phần nâng cao đời sống CB-GV-NV,
chính
mạnh 1 chất lƣợng CSVC, trang thiết bị hiện đại đáp
ứng nhu cầu giảng dạy học tập, NCKH và
PVCĐ.

Từ năm học
2018 - 2019

Từ năm học
2018 - 2019

Từ năm học
2018 - 2019

Mức đánh giá:
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Tiêu chuẩn 25
Tiêu chí 25.1
Tiêu chí 25.2

Tự đánh giá
4
4
4
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD
TT
I
I.1
1
2
3
4
5
I.2
6
7
8
9
I.3
10
11
12
13
I.4
14
15
16
17
I.5
18
19
20
21
I.6
22
23
24
25
26
27

Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí
Lĩnh vực 1. ĐBCL về chiến lƣợc
Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Tiêu chuẩn 2. Quản trị
2.1
2.2
2.3
2.4
Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý
3.1
3.2
3.3
3.4
Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lƣợc
4.1
4.2
4.3
4.4
Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, NCKH
và phục vụ cộng đồng
5.1
5.2
5.3
5.4
Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Tự đánh giá
(mức điểm)

Ghi
chú

4,2
5
4
4
4
4
4,25
5
4
4
4
3,75
4
4
4
3
3,75
4
4
3
4
3,75
4
4
4
3
3.86
4
4
4
4
4
3
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TT

Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí

28
I.7
29
30
31
32
33
I.8
34
35
36
37
II
II.9

6.7
Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Tiêu chuẩn 8. Các mạng lƣới và quan hệ đối ngoại
8.1
8.2
8.3
8.4
Lĩnh vực 2. ĐBCL về hệ thống
Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lƣợng bên
trong
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài
10.1
10.2
10.3
10.4
Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin ĐBCL bên
trong
11.1
11.2
11.3
11.4
Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lƣợng
12.1
12.2
12.3
12.4

38
39
40
41
42
43
II.10
44
45
46
47
II.11
48
49
50
51
II.12
52
53
54
55

Tự đánh giá
(mức điểm)
4
3,8
4
4
4
4
3
3,5
4
3
4
3

Ghi
chú

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4,4
4
4
5
4
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TT
56
III
III.13
57
58
59
60
61
III.14
62
63
64
65
66
III.15
67
68
69
70
71
III.16
72
73
74
75
III.17
76
77
78
79
III.18
80
81
82
83

Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí
12.5
Lĩnh vực 3. ĐBCL về thực hiện các chức năng
Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chƣơng trình
dạy học
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
Tiêu chuẩn 16. Đánh giá ngƣời học
16.1
16.2
16.3
16.4
Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ
ngƣời học
17.1
17.2
17.3
17.4
Tiêu chuẩn 18. Quản lý NCKH
18.1
18.2
18.3
18.4

Tự đánh giá
(mức điểm)
5

Ghi
chú

4,4
4
5
5
4
4
4,20
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,75
4
3
4
4
159

Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí

TT
III.19
84
85
86
87
III.20
88
89
90
91
III.21
92
93
94
95
IV
IV.22

Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ
19.1
19.2
19.3
19.4
Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác NCKH
20.1
20.2
20.3
20.4
Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng
21.1
21.2
21.3
21.4
Lĩnh vực 4. Kết quả hoạt động
Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo

Tự đánh giá
(mức điểm)
3,50
4
4
3
3
3,75
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

96

22.1

4

97

22.2

4

98

22.3

4

99

22.4

4

IV.23 Tiêu chuẩn 23. Kết quả NCKH

3,67

100

23.1

4

101

23.2

4

102

23.3

3

103

23.4

3

104

23.5

4

105

23.6

4

IV.24 Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng
106 24.1
107 24.2

Ghi
chú

4
4
4
160

Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí

TT
108
109
IV.25
110
111

24.3
24.4
Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trƣờng
25.1
25.2

Tự đánh giá
(mức điểm)
4
4

Ghi
chú

4
4
4

Ghi chú:
- Tiêu chí có điểm cao nhất: 5 điểm (tiêu chí: 1.1, 2.1, 12.3, 12.5, 13.2, 13.3);
- Tiêu chí có điểm thấp nhất: 3 điểm (tiêu chí: 3.4, 4.3, 5.4, 6.6, 7.5, 8.2, 8.4, 18.2,
19.3, 19.4, 20.4, 23.3, 23.4);
- Số tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên: 98/111 (88%);
- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình từ 4,00 điểm trở lên: 14/25 (56%);
- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình dƣới 2,00 điểm: 0/25 (0%)./.
Nghệ An, ngày 26 tháng 7 năm 2019
HIỆU TRƢỞNG

TS. Nguyễn Lƣu Thụy
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