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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

TT Từ viết tắt Diễn giải 

1 BGH Ban Giám hiệu 

2 CB Cán bộ  

3 CĐ Cao đẳng 

4 CĐR Chuẩn đầu ra 

5 CLPT Chiến lược phát triển 

6 CNTT Công nghệ thông tin 

7 CSGD Cơ sở giáo dục 

8 CSVC Cơ sở vật chất 

9 CTĐT Chương trình đào tạo 

10 CTMH Chương trình môn học 

11 CTHSSV Công tác Học sinh - Sinh viên 

12 CVHT Cố vấn học tập 

13 ĐBCL Đảm bảo chất lượng 

14 ĐCCTHP Đề cương chi tiết học phần 

15 ĐH Đại học  

16 ĐHPY Đại học Phú Yên 

17 ĐT Đào tạo 

18 GDĐT Giáo dục và Đào tạo 

19 GV Giảng viên 

20 GVVC Giảng viên, viên chức 

21 HĐT Hội đồng trường 

22 HĐ KHĐT Hội đồng Khoa học đào tạo 

23 HTQT Hợp tác Quốc tế 

24 HCQT Hành chính - Quản trị 

25 KĐV Kiểm định viên 

26 KHCN Khoa học - Công nghệ 

27 KHTC Kế hoạch - Tài chính 

28 KT-CN Kỹ thuật - Công nghệ 

29 KTX Ký túc xá 

30 KTHP Kết thúc học phần 

31 NCKH Nghiên cứu khoa học 

32 NH Người học 

33 NV Nhân viên 

34 PVCĐ Phục vụ cộng đồng 

35 QLCL Quản lý chất lượng 

36 QLKH & HTQT Quản lí Khoa học và Hợp tác Quốc tế 

37 SHTT Sở hữu trí tuệ 
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38 SP Sư phạm 

39 SV Sinh viên 

40 TCCB Tổ chức cán bộ 

41 THNN Tin học – Ngoại ngữ 

42 TNCS HCM Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

43 TĐG Tự đánh giá 

44 UBND Ủy ban nhân dân 

45 VC Viên chức 

46 VLVH Vừa làm vừa học 
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Phần  I 

 HỒ SƠ VỀ CSGD 

1. Khái quát về cơ sở giáo dục 

a) Khái quát về lịch sử phát triển 

Trường Đại học Phú Yên (ĐHPY) được thành lập ngày 24/01/2007, theo Quyết định số 

112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp, sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Phú 

Yên và Trường Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật Phú Yên. Trường ĐHPY nằm trong hệ thống trường 

ĐH Việt Nam, là trường ĐH công lập, trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên, đến nay đã có 15 năm 

hình thành, phát triển. 

Sứ mạng: “Trường ĐHPY là trường ĐH đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực theo định hướng 

ứng dụng; ĐT, bồi dưỡng giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển 

giao KHCN phục vụ cho sự phát triển KTXH của tỉnh Phú Yên và cả nước” 

Tầm nhìn: Trường ĐH Phú Yên là cơ sở GDĐH ứng dụng có uy tín. Nhà trường phát 

triển bền vững trên cơ sở xây dựng và nuôi dưỡng văn hóa ĐH, thiết lập môi trường giáo dục 

chuyên nghiệp. 

Giá trị cốt lõi: Chất lượng – Hiệu quả - Sáng tạo – Vì cộng đồng. 

Chất lượng: Nhà trường luôn đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội. 

Hiệu quả: Chi phí không cao nhưng kiến thức và kỹ năng đảm bảo.  

Sáng tạo: Hướng đến sự vượt trội trong nhận thức và hoạt động. 

Vì cộng đồng: Nhà trường phục vụ xã hội, xã hội góp phần phát triển nhà trường. 

Để đạt được mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng đã xác định, trong những năm qua Trường đã 

không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng loại hình ĐT, bồi dưỡng.  

Trong quá trình phát triển, Trường đã chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ, nhất là 

lực lượng GV. Năm 2007, khi thành lập Trường có 5 khoa, 10 phòng, ban, trung tâm đến nay 

có 11 khoa, 12  phòng ban, thư viện, trung tâm. Đảng ủy Trường đã có Nghị quyết về xây dựng 

đội ngũ GV và nâng cao năng lực CB quản lý, năm 2007 đội ngũ GV có trình độ tiến sỹ 11 

người (7,3 %); thạc sỹ 113 người (75,3 %); đến nay có 02 PGS (1,6%); 21 tiến sỹ (16,9 %); 95 

thạc sỹ (chiếm 76,6%) 6 cử nhân (4,8%). 

Năm 2007, khi thành lập trường, có 4 CTĐT ĐH, năm 2008: 05, đến nay (12/2021) đã 

có 16 ngành ĐT ĐH và 24 ngành ĐT trình độ CĐ. Trong các ngành ĐT ĐH, một số ngành SV 
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sau khi tốt nghiệp đã đáp ứng tốt yêu cầu của nhà tuyển dụng và nhu cầu xã hội. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngoài việc phát triển các ngành ĐT ĐH, mở 

rộng quy mô ĐT, đa dạng hóa các loại hình và hình thức ĐT, nhà trường đã chú trọng nâng cao 

chất lượng ĐT, nhiều SV đã đạt giải cao trong các kì thi Olympic Toán học cho SV các trường 

CĐ và ĐH, đã có SV đạt giải NCKH VIFOTEC, GV trẻ đạt giải NCKH và giải Euréka của 

Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.  

Chất lượng ĐT của nhà trường được ghi nhận từ ý kiến nhận xét của các nhà tuyển dụng 

và quản lí đối với năng lực làm việc của SV sau tốt nghiệp tại các cơ quan, trường học, doanh 

nghiệp, nhất là SV khối ngành ĐT giáo viên. Trong những năm qua, cùng với cố gắng, nỗ lực 

ĐT, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ GV, nhà trường đã tăng cường cơ sở trang thiết bị dạy 

– học, nhờ đó trường đã liên kết được với các trường ĐT các ngành sau ĐH. Tính đến năm 2021, 

thành tích SV tham gia thi Olympic Toán: 2 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 17 huy 

chương đồng. Thành tích SV tham gia các giải Vovinam (Việt Võ Đạo) toàn quốc: 03 huy 

chương vàng, 03 huy chương bạc.   

Công tác NCKH có những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều GVVC của trường đã hoàn 

thành đề tài NCKH cấp tỉnh, nhất là các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2013, Tạp chí khoa học của Trường (Số đăng ký mã 

số ISSN: 0866-7780), là diễn đàn khoa học của GV, SV của Trường và một số cơ sở GDĐH ở 

khu vực. Số lượng GV và SV tham gia và hoàn thành nhiệm vụ NCKH bằng các hình thức đăng 

tải bài báo khoa học, đề tài nghiên cứu và các loại hình khác ngày càng tăng, đã có 21 bài báo 

đăng trên các tạp chí và hội thảo khoa học quốc tế. Trường đã tổ chức và phối hợp các đơn vị 

ngoài trường tổ chức trên 30 hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia: Vai trò của các trường 

ĐH địa phương trong ĐT đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa 

phương và khu vực (10/2013), Chữ Quốc ngữ từ khi hình thành đến nay: Sự biến đổi và đóng 

góp vào văn hóa Việt Nam(10/2015), “Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh tăng cường 

thế và lực đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập” (8/2018). Tổ chức 3 hội thảo khoa học 

cấp tỉnh: Nâng cao chất lượng hoạt động NCKH tại Trường ĐHPY (02/2012), Quy hoạch phát 

triển ĐT của Trường ĐHPY đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh 

Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 (8/2014), Phát triển xã hội thông tin – Phú Yên 2015 – Hạ tầng và nhân lực (5/2015) và 
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nhiều hội thảo, hội nghị cấp trường, Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đã tổ chức 03 hội thảo 

Quốc gia, 01 hội thảo Quốc tế. 

Hợp tác đối ngoại trong và ngoài nước được quan tâm. Đã hợp tác với Khoa Giáo dục 

học của Trường ĐH Công nghệ Malaysia (UTM) và một số tổ chức nước ngoài về công tác ĐT. 

Trong nước đã kí kết thỏa thuận hợp tác với một số trường ĐH, trường phổ thông, các doanh 

nghiệp trong ĐT, bồi dưỡng và tổ chức các hội thảo khoa học. 

Là một trường ĐH địa phương, hoạt động phục vụ cộng đồng không chỉ là trách nhiệm 

xã hội của trường, mà còn là điều kiện, động lực phát triển nhà trường. Trong những năm qua, 

công tác PVCĐ của nhà trường có kế hoạch và được quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt, 

có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Đối với SV, hoạt động có hiệu quả, thường xuyên là các hoạt 

động xã hội từ thiện, tình nguyện mùa hè xanh, hỗ trợ thi, hiến máu nhân đạo, vệ sinh làm sạch 

môi trường biển, hỗ trợ trẻ em các địa phương khó khăn, trẻ em khuyết tật, góp đá xây Trường 

Sa, bảo vệ biển – đảo quê hương, ... Các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội SV được ghi nhận 

bởi các công trình cho các địa phương và bằng khen của các cấp. Đối với GVVC nhà trường, 

ngoài thực hiện tốt các chính sách xã hội, từ thiện, các hoạt động do công đoàn phát động, nhiệm 

vụ do tỉnh giao (giúp đỡ xã Xuân Phương/Thị xã Sông Cầu), GVVC của trường còn chủ động 

đóng góp trao sổ tiết kiệm, hỗ trợ trẻ em khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết và hơn hết là sự chủ 

động của các khoa trong liên kết, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực gắn 

với chuyên ngành ĐT. 

b) Cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục 

Cơ cấu tổ chức của Trường giai đoạn 2016 – 2021, cơ bản đáp ứng yêu cầu của trường 

ĐH. Ngoài các tổ chức chính trị, xã hội theo quy định, toàn trường có 11 khoa, 11 phòng, ban, 

trung tâm (theo sơ đồ).  
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CƠ CẤU TỔ CHỨC (Tính đến ngày tháng 12/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Cấu trúc tổ chức của Hội đồng Trường 

Hội đồng trường Trường ĐHPY, được thành lập từ tháng 7 năm 2016,  gồm 23 thành viên, 

Phòng Đào tạo Khoa Khoa học Xã hội  

và Nhân văn 
Trung tâm Tin học 

 - Ngoại ngữ 

Phòng Tổ chức cán bộ 

Phòng Hành chính  

- Quản trị 

Phòng Công tác  

học sinh, sinh viên 

Phòng  

Quản lý chất lượng 

Phòng Quản lý khoa 

học và Hợp tác quốc tế 

Khoa Khoa học Tự nhiên 

Khoa Giáo dục  

Mầm non 

Khoa Kỹ thuật  

và Công nghệ 

Khoa Ngoại ngữ 

Khoa Kinh tế 

Phòng Kế hoạch  

- Tài chính 
Khoa Nông nghiệp 

Tạp chí Khoa học 

 

Khoa Giáo dục thể chất  

và Giáo dục quốc phòng 

Trung tâm Khoa học  

và Công nghệ 

KHỐI  

HÀNH CHÍNH 

Thư viện 

KHỐI GIẢNG DẠY 

Khoa Lý luận chính trị 

KHỐI ỨNG DỤNG 

KHCN VÀ DỊCH VỤ 

BAN GIÁM HIỆU 

Khoa Nghệ thuật 

Khoa Sư phạm 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG KHOA 

HỌC VÀ ĐÀO TẠO 
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Chủ tịch Hội đồng trường do Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm. Năm 2020 theo Luật giáo 

dục ĐH sửa đổi, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã được UBND tỉnh ra quyết định thành 

lập gồm 21 thành viên, Chủ tịch Hội đồng trường do Bí thư Đảng uỷ kiêm nhiệm, Hội đồng 

trường đã xây dựng quy chế và phương hướng hoạt động, xây dựng các ban chuyên trách để 

triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng trường (Theo sơ đồ sau). 

CẤU TRÚC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐHPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bối cảnh triển khai các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục 

a) Quy định pháp lý của các hoạt động và ảnh hưởng của quy định đến phát triển Nhà 

trường 

      Trường ĐHPY là trường ĐH địa phương, vừa thực hiện theo quy định hiện hành của 

Bộ GDĐT, vừa thực hiện quy định của UBND tỉnh Phú Yên. 

Thuận lợi: Trường trực thuộc tỉnh nên được sự quan tâm của các cấp, các ngành, mong 

muốn tạo điều kiện cho trường phát triển tốt nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh như việc cấp đất, chính sách hỗ trợ ĐT và thu hút đội ngũ GVVC.  

Khó khăn: Là một địa phương kinh tế còn khó khăn nên sự hỗ trợ, đầu tư phát triển Nhà 

trường còn nhiều hạn chế, nhất là trong điều kiện đòi hỏi nhà trường phải tăng cường đầu tư 

CSVC, đội ngũ để nâng cao chất lượng ĐT, đáp ứng nhu cầu xã hội, theo định hướng đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục ĐH hiện nay như vấn đề biên chế GV, hỗ trợ tăng thu nhập cho VC, 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

Ban Đào tạo 

và Đảm bảo 

chất lượng 

Ban tài 

chính và cơ 

sở vật chất 

Ban Khoa học 

công nghệ và 

Hợp tác đối 

ngoại 

 

Ban Tổ 

chức và 

nhân sự 
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đầu tư CSVC, trang thiết bị, hỗ trợ GV học tập nước ngoài. Là đơn vị sự nghiệp công lập, chưa 

tự chủ, Nhà trường phải tuân thủ nghiêm và đầy đủ các quy định hiện hành về công tác tổ chức 

và tuyển dụng VC, về quản lí tài sản, tài chính, do vậy cũng có hạn chế nhất định đến tính chủ 

động, linh hoạt, kịp thời trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực phát triển của trường. 

b) Những thách thức chính của nhà trường gặp phải và kế hoạch khắc phục 

Tuyển sinh là một thách thức lớn nhất của trường hiện nay. Công tác tuyển sinh đã và 

đang có sự cạnh tranh rất lớn, nhưng với trường ĐH địa phương ở tỉnh kinh tế còn nghèo, cơ 

hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp rất khó khăn nên sức thu hút NH thấp. Số lượng tuyển sinh 

từ năm 2017 đến nay không đạt chỉ tiêu và có xu hướng giảm dần. 

Chuyển đổi ngành nghề ĐT đáp ứng nhu cầu xã hội đang là một thách thức lớn của trường 

hiện nay. Hiện nay trường có 16 ngành ĐT ĐH và 24 ngành ĐT CĐ, nhưng nhiều ngành hiện 

đang rất khó tuyển sinh và một số ngành trình độ CĐ, nhu cầu xã hội thấp. Việc xây dựng và 

phát triển ngành ĐT mới đáp ứng nhu cầu xã hội cả về số lượng và chất lượng đòi hỏi cần có 

thời gian, kinh phí và quan trọng là đội ngũ GVVC.  

Trang thiết bị dạy – học còn thiếu và lạc hậu, đòi hỏi phải đầu tư mới, thật sự là thách 

thức rất lớn đối với nguồn kinh phí khó khăn hiện nay của nhà trường. 

Để khắc phục và hạn chế những thách thức nêu trên, nhà trường điều chỉnh và ban hành 

Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Có chương 

trình làm việc với các ban ngành trong tỉnh và lãnh đạo tỉnh về đề án phát triển trường theo 

hướng tự chủ và cơ chế, chính sách đặc thù cho nhà trường từng bước tiến tới tự chủ. 

Đối với đội ngũ GV, nhà trường vừa tạo cơ hội ĐT, bồi dưỡng vừa yêu cầu GV tự ĐT để 

nâng cao năng lực giảng dạy đáp ứng chất lượng ĐT, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh 

nghiệp. 

c) Những điểm mạnh và cơ hội của nhà trường hiện nay và giải pháp phát huy điểm mạnh. 

 Trường nằm ở vị trí trung tâm của Thành phố Tuy Hòa, có diện tích trên 20 ha, cơ sở phòng 

học và phòng làm việc mới xây dựng có khả năng đáp ứng việc dạy – học với số lượng lớn, là 

điều kiện để nhà trường mở rộng quy mô tuyển sinh và liên kết ĐT. Có thế mạnh về ĐT các 

ngành sư phạm, nhất là ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non. 

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ được thực hiện liên tục, có hiệu quả. Hiện nay 
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đội ngũ GVVC của trường đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục ĐH. 

Để phát huy thế mạnh hiện có, nhà trường đang xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy theo 

Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035 báo cáo 

UBND tỉnh để thực hiện. 

3. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CSGD (xem Phụ lục) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

Phần II 

TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG CSGD 

 

 Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

  Tiêu chí 1.1: Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng được 

nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

  Mô tả:  

  Trường Đại học Phú Yên (ĐHPY) đã có văn bản tuyên bố chính thức về Tầm nhìn, Sứ 

mạng thông qua việc ban hành các kế hoạch, chiến lược phát triển Nhà trường. Kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã tuyên bố Sứ 

mạng của Nhà trường là: “Trường Đại học Phú Yên là một trường đại học địa phương, đào tạo 

đa ngành, đa cấp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao (trình độ đại học là chủ yếu 

và một số chuyên ngành sau đại học ứng dụng) phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Phú Yên và góp phần phát triển nguồn nhân lực của khu vực Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên”. Tầm nhìn được tuyên bố: “Đến năm 2030, Trường Đại học Phú Yên là một trường 

đại học định hướng ứng dụng, có uy tín. Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành có chất 

lượng cao và có năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ Sinh học trong nông nghiệp ở một 

số lĩnh vực…tương đương các trường đại học định hướng nghiên cứu”. Chiến lược phát triển 

Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 tuyên bố Sứ mạng là: “Trường Đại 

học Phú Yên là trường Đại học đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng; đào 

tạo, bồi dưỡng giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa 

học công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và cả nước”. Tầm 

nhìn đến năm 2035: “Trường Đại học Phú Yên là cơ sở giáo dục đại học ứng dụng có uy tín. 

Nhà trường phát triển bền vững trên cơ sở xây dựng và nuôi dưỡng văn hóa đại học, thiết lập 

môi trường giáo dục chuyên nghiệp” [H01.1.001]. 

  Việc xây dựng Tầm nhìn, Sứ mạng của Trường giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2021-

2025 có sự tham gia của cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên, nhà sử dụng lao động và các tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp để đảm bảo tính khách quan, công khai và khả thi được thể hiện ở nhiệm 

vụ và thành phần tham gia Ban xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-

2025 và giai đoạn 2021-2025; Ban chỉ đạo và các tiểu ban rà soát, xây dựng Tầm nhìn, Sứ mạng, 

file:///D:/báo%20cáo%20TĐG%20new/BC%20TĐG%20gởi%20Đánh%20giá%20ngoài/Nhóm%201/MC%20TC%201-1.docx
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Giá trị cốt lõi và Chiến lược phát triển của Nhà trường. Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 có 4 thành viên, 

Ban biên soạn được chia làm 4 nhóm chuyên trách [H01.1.002]. Ban xây dựng Chiến lược phát 

triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 có 7 thành viên, phụ trách 7 

lĩnh vực (Phụ trách chung, Cấu trúc chiến lược; Tổng hợp, Mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 

cốt lõi; Công tác đào tạo, Bồi dưỡng; Tổ chức bộ máy; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên; Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế; Tài chính và cơ sở vật chất, Xây dựng môi trường 

giáo dục đại học; Kinh phí; Thống kê, tổng hợp số liệu). Các thành viên tham gia xây dựng chiến 

lược là: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng ban, cán bộ chủ chốt, giảng viên và các tổ 

chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Trong quá trình phân tích hiện trạng và dự 

thảo chiến lược phát triển đã khảo sát, xin ý kiến của người học, cựu sinh viên và của doanh 

nghiệp là đối tác trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ban xây dựng chiến lược đã tổng hợp các ý kiến 

đóng góp của các bên liên quan, chỉnh sửa và hoàn thiện bản dự thảo Chiến lược phát triển 

Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 [H01.1.003].  

  Trong nội dung Tầm nhìn, Sứ mạng của Nhà Trường (ban hành năm 2021), xác định rõ 

Trường ĐHPY phát triển theo định hướng ứng dụng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nguồn 

nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và cả nước, là hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ của một Trường đại học địa phương - là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Phú Yên và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ giáo dục và Đào tạo theo Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY (Nghị quyết số: 07/NQ-HĐT ngày 24.02.2021) 

[H01.1.004]; phù hợp với Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020 (Quyết định số: 711/QĐ-

TTg ngày 13.6.2012) [H01.1.005]; phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên 

về: Kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 (Nghị quyết số: 164/2015/NQ-HĐND 

ngày 25.12.2015); Kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2026 (Nghị quyết số: 

13/2020/NQ-HĐND ngày 9.12.2020) [H01.1.006]. Tính đến ngày 13.12.2021, Nhà trường có 

tổng số GVVC là 185 người, trong đó có 144 người trong biên chế do UBND tỉnh giao, hợp 

đồng theo Nghị định 68 có 09 người, các hợp đồng khác 32 người, với trình độ chuyên môn 

gồm: 24 tiến sĩ (có 02 Phó giáo sư), 117 thạc sĩ (có 16 nghiên cứu sinh). Nhà trường đang đào 

tạo 16 ngành đại học và 04 ngành cao đẳng. Bình quân tổng thu mỗi năm của Trường khoảng 

file:///D:/báo%20cáo%20TĐG%20new/BC%20TĐG%20gởi%20Đánh%20giá%20ngoài/Nhóm%201/MC%20TC%201-1.docx
file:///D:/báo%20cáo%20TĐG%20new/BC%20TĐG%20gởi%20Đánh%20giá%20ngoài/Nhóm%201/MC%20TC%201-2.docx
file:///D:/KIEM%20ĐINH%20CHAT%20LUONG/PHU%20LUC%207%20(NHOM%2001).(Sửa%2023.01.2022)/MC%20TC%201-2.docx
file:///D:/KIEM%20ĐINH%20CHAT%20LUONG/PHU%20LUC%207%20(NHOM%2001).(Sửa%2023.01.2022)/MC%20TC%201-2.docx
file:///D:/KIEM%20ĐINH%20CHAT%20LUONG/PHU%20LUC%207%20(NHOM%2001).(Sửa%2023.01.2022)/MC%20TC%201-2.docx


12 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

27 tỷ Việt Nam đồng để phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), hợp tác 

quốc tế (HTQT), đảm bảo chất lượng (ĐBCL), phục vụ cộng đồng (PVCĐ) và đáp ứng sự hài 

lòng của các bên liên quan. Như vậy, Trường ĐHPY đã sớm tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và định hướng phát triển của Trường, phù hợp với 

chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên và các tỉnh ở Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, 

do Nguồn lực của Trường ĐHPY (về tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ GV,…) vẫn còn những 

hạn chế nhất định nên ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện Tầm nhìn, Sứ mạng của Nhà trường.  

  Lãnh đạo Trường ĐHPY cũng đã có các kế hoạch, hướng dẫn để các đơn vị và cá nhân 

trong toàn trường xây dựng, triển khai các hoạt động theo đúng Tầm nhìn, Sứ mạng và Văn hóa, 

Giá trị cốt lõi đã được xác định trong chiến lược phát triển Nhà trường. Theo chủ trương và để 

hướng dẫn các đơn vị xây dựng, triển khai các hoạt động theo Tầm nhìn, Sứ mạng đã được xác 

định, HĐT đã có Nghị quyết về việc xây dựng: Định hướng đầu tư phát triển cơ sở vật chất và 

tài chính; Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; Định hướng hoạt động 

đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết 

số: 10/NQ-HĐT ngày 15.7.2021). Trong các báo cáo định hướng đối với từng lĩnh vực có kế 

hoạch và lộ trình thực hiện, với nội dung thực hiện, trách nhiệm thực hiện, chỉ số thực hiện và 

nguồn tài chính. Đảng ủy Nhà trường đã có Nghị quyết về việc yêu cầu các đơn vị bám sát Tầm 

nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi của Trường để xây dựng kế hoạch hành động hằng năm cho đơn 

vị và triển khai tuyên truyền Chiến lược phát triển Trường ĐHPY (Nghị quyết số 18-NQ/ĐUĐH 

ngày 10.12.2021). Hằng năm, trên cơ sở chủ trương về triển khai thực hiện Tầm nhìn, Sứ mạng 

và các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, Chiến 

lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035, Nhà trường và các 

đơn vị thuộc Trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động và chương trình công tác. Các kế hoạch 

và chương trình đó bám sát nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu năm học cũng như Tầm nhìn, Sứ mạng 

đã được xác định. Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đã xây 

dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể nhằm phục vụ cho các hoạt động đào tạo, 

NCKH và PVCĐ [H01.1.007].  

   Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 
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   Tiêu chí 1.2: Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ 

mạng của CSGD. 

  Mô tả: 

  Trong các Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY ban hành năm 2016, năm 2021 

đã có công bố chính thức về Giá trị cốt lõi của Nhà trường; các Văn kiện Đại hội Đảng bộ 

Trường ĐHPY lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường ĐHPY lần 

thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025); trong Báo cáo Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật thi đua, 

khen thưởng; Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; Quy chế Văn hóa công 

sở tại Trường ĐHPY ban hành năm 2021 đều có công bố Giá trị cốt lõi của Nhà trường 

[H01.2.001]. Hiện nay, Giá trị cốt lõi được xác định trong Chiến lược phát triển Trường Đại học 

Phú Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 là: “Chất lượng - Hiệu quả - Sáng tạo - 

Vì cộng đồng” [H01.2.002].  

   Giá trị cốt lõi được hình thành từ kết quả thực hiện các giá trị của Nhà trường đã công bố 

trong Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số: 14/NQ-HĐT 

ngày 04.11.2021), nhằm thúc đẩy các hành vi mong muốn của Nhà trường để đạt được mục tiêu 

chiến lược đã công bố và phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng. Giá trị cốt lõi của Trường ĐHPY được 

xác định từ các giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, thân thiện trong suốt quá trình hình 

thành, phát triển và trưởng thành của Nhà trường (Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên và Trường 

Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Phú Yên); nhằm thúc đẩy các hoạt động giữ gìn và phát triển bản sắc 

văn hóa đặc trưng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng văn hóa 

và sự khác biệt của người học, các đối tác, cộng đồng dân cư tạo nên giá trị cốt lõi của Nhà 

trường. Đó là sự chú trọng đến chất lượng đào tạo, hiệu quả công việc, đổi mới sáng tạo để vượt 

qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Nhà trường, thúc đẩy các 

hành vi mong muốn để đạt được mục tiêu chiến lược, phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mạng trong 

lĩnh vực đào tạo, NCKH và PVCĐ, phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội các địa phương 

của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ-Tây Nguyên [H01.2.003]. 

Các kế hoạch hoạt động để giữ gìn và phát triển văn hóa, giá trị cốt lõi của Trường được thể 

hiện trong kế hoạch năm học. Nội dung các nhiệm vụ và biện pháp thực hiện trong đó nhiệm vụ 

về công tác chính trị tư tưởng, truyền thông và cải cách hành chính thể hiện rõ hoạt động giữ 

gìn phát triển văn hóa và các giá trị cốt lõi của Trường. Cụ thể là: Báo cáo Tổng kết và phương 

file:///D:/KIEM%20ĐINH%20CHAT%20LUONG/PHU%20LUC%207%20(NHOM%2001).(Sửa%2023.01.2022)/MC%20TC%201-2.docx
file:///D:/KIEM%20ĐINH%20CHAT%20LUONG/BC%20TƯ%20ĐANH%20GIA%20(NHOM%2001).2022/MC%20TC%201-2.docx
file:///D:/KIEM%20ĐINH%20CHAT%20LUONG/TS.NGUYEN%20ĐUC%20THANH.2021/MC%20TC%201-2.docx
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hướng, nhiệm vụ năm học (Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022); thông báo Kết 

luận các cuộc họp về xây dựng chiến lược; Đề án tuyển sinh; Kế hoạch triển khai công tác quảng 

bá-Tư vấn tuyển sinh hằng năm; kế hoạch phối hợp với các đơn vị ngoài Trường tổ chức ngày 

hội tư vấn tuyển sinh. Nhà trường đã hướng dẫn các đơn vị chức năng xây dựng báo cáo tổng 

kết và phương hướng nhiệm vụ của đơn vị, trong đó có hoạt động giữ gìn phát triển các giá trị 

văn hóa và các giá trị cốt lõi của Trường. Hằng năm, từng cá nhân GVVC triển khai xây dựng 

kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm 

vụ của từng năm học. Mỗi hoạt động của các đơn vị và cá nhân đều hướng đến mục tiêu chung 

trong việc xây dựng và phát triển Nhà trường, giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa, giá trị 

cốt lõi. Hiệu trưởng chỉ đạo các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá 

tuyển sinh hàng năm; thiết kế trang thông tin điện tử (http://pyu.edu.vn) và in ấn các tờ rơi, băng 

rôn tuyên truyền, lắp đặt hệ thống bảng biểu truyền thông về giá trị cốt lõi của Nhà trường. Hiệu 

trưởng đã ban hành Quy định văn hóa học đường tại Trường ĐHPY (Quyết định số: 468/QĐ-

ĐHPY ngày 29.10.2010); ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên 

đại học, cao đẳng hệ chính quy Trường ĐHPY (Quyết định số: 729/QĐ-ĐHPY ngày 

18.11.2016); ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Trường ĐHPY (Quyết định số: 247/QĐ-

ĐHPY ngày 11.6.2021) [H01.2.004], trong các văn bản này đã quy định các tiêu chuẩn về tác 

phong làm việc, giao tiếp, ứng xử, việc giữ gìn vệ sinh môi trường đối với GVVC, nhân viên 

(NV) và sinh viên (SV). Trường ĐHPY đã ban hành và áp dụng Quy chế dân chủ trong hoạt 

động của Trường (Nghị quyết số: 09/NQ-HĐT ngày 09.04.2021) [H01.2.005]; ban hành Quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHPY (Quyết định số: 341/QĐ-ĐHPY ngày 

06.07.2018) [H01.2.006], trong đó có quy trình xét thi đua, khen thưởng. Vì vậy, đã truyền tải 

các nội dung của Giá trị cốt lõi vào kế hoạch, chương trình hoạt động của từng đơn vị, từng cá 

nhân và đánh giá được năng lực, hiệu quả làm việc của các cá nhân và tập thể đơn vị thuộc 

Trường. Nhà trường cũng đã ban hành bộ Tiêu chuẩn thi đua trong Trường, theo đó tiêu chuẩn 

thi đua cá nhân bao gồm 7 tiêu chuẩn, tiêu chuẩn thi đua của tập thể bao gồm 5 tiêu chuẩn đã 

thể hiện rõ giá trị văn hóa và giá trị cốt lõi của Trường. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 

http://pyu.edu.vn/
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  Tiêu chí 1.3: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá của CSGD được phổ biến, quán triệt và 

giải thích rõ ràng để thực hiện. 

  Mô tả: 

  Trường ĐHPY đã có các phương thức khác nhau để truyền thông, phổ biến về Tầm nhìn, 

Sứ mạng, Văn hóa và giá trị cốt lõi của Nhà trường đến các bên liên quan thông qua trang thông 

tin điện tử của Trường (http://pyu.edu.vn), các tờ rơi quảng bá tuyển sinh, các xuất bản phẩm 

của Nhà trường và các diễn văn của lãnh đạo Trường trong các sự kiện do các cơ quan ở địa 

phương, các doanh nghiệp tổ chức [H01.3.001]. Các đối tượng liên quan trong Trường gồm 

GVGV, NV và người học đều được phổ biến về văn hóa, giá trị cốt lõi của Trường thông qua 

nhiều hình thức và biện pháp khác nhau: Thông qua hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, hội nghị 

tổng kết năm học, giao ban hàng tháng, các hoạt động của ĐTN và Hội SV, băng rôn, tờ rơi, 

pano, áp phích. Việc phổ biến, truyền tải về văn hóa, giá trị cốt lõi của Trường đến SV qua Tuần 

sinh hoạt công dân đầu năm học và tại các buổi đối thoại giữa Ban Giám hiệu (BGH) với sinh 

viên theo định kỳ hằng năm. Nhà trường còn xây dựng “clip” giới thiệu về Trường ĐHPY để 

trình chiếu tại các Hội nghị, lễ ký kết các văn bản hợp tác trong và ngoài nước, Lễ khai giảng, 

bế giảng, Lễ phát động phong trào thi đua, Lễ tổng kết, Lễ phát bằng, Hội nghị viên chức 

[H01.3.002], [H01.3.003]. Trường ĐHPY cũng đã phát hành Cẩm nang sinh viên (Dùng cho 

sinh viên Trường ĐHPY) giới thiệu những thông tin cơ bản về Trường ĐHPY và làm các bảng 

thông báo có nội dung về Giá trị cốt lõi đặt trong khuôn viên của Trường (Cổng trường, phòng họp, 

phòng hội thảo, giảng đường, thư viện,…) [H01.3.004].  

  Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa và Giá trị cốt lõi được Nhà trường quán triệt thông qua các 

hoạt động cụ thể, bao gồm: Xây dựng kế hoạch, tổng kết năm học; hội nghị giao ban định kỳ 

hằng tháng; đặc biệt quán triệt là qua Hội nghị viên chức [H01.3.006], các lớp bồi dưỡng chính 

trị hè, tuần sinh hoạt công dân đối với SV [H01.3.007]; hội thảo khoa học được tổ chức tại 

Trường ĐHPY; các cuộc họp, hội nghị góp ý Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035, với các ý kiến đóng góp rất giá trị đã giúp cho Tập thể lãnh 

đạo Trường xác định được nhiệm vụ ưu tiên để đạt được Tầm nhìn, Sứ mạng và giữ gìn bản sắc 

văn hóa, thương hiệu của Nhà trường [H01.3.005]. Thông qua kế hoạch tổ chức giáo dục phẩm 

chất chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cho SV trong từng năm học, Nhà trường 

đã quán triệt và giải thích rõ ràng các giá trị văn hóa, giá trị cốt lõi của Trường để SV triển khai 

http://pyu.edu.vn/
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thực hiện có hiệu quả. Đối với các cơ quan, nhà sử dụng lao động và chính quyền địa phương, 

Trường ĐHPY đã tổ chức xin ý kiến góp ý để điều chỉnh Tầm nhìn, Sứ mạng của Nhà trường 

trong những năm tiếp theo, cũng như để xây dựng kế hoạch thực hiện trong các lĩnh vực đào 

tạo, NCKH và PVCĐ [H01.3.008]. Như vậy, Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hoá và giá trị cốt lõi của 

Trường ĐHPY được phổ biến rộng rãi thông qua nhiều kênh thông tin của Nhà trường, theo đó 

các bên liên quan tiếp cận dễ dàng, thuận tiện. Tuy nhiên, Trường ĐHPY vẫn chưa thành lập đơn 

vị chuyên trách để triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá văn hóa, giá trị cốt lõi của 

Nhà trường đến các bên liên quan ở trong và ngoài Trường.   

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 

  Tiêu chí 1.4: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu 

cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

  Mô tả: 

  Trường ĐHPY giao cho Phòng QLKH&HTQT nhiệm vụ chủ trì và là đầu mối phối hợp 

với các đơn vị khác trong Nhà trường triển khai theo dõi, rà soát, cải tiến Tầm nhìn, Sứ mạng 

và Giá trị cốt lõi (Quyết định số: 384/QĐ-ĐHPY ngày 20.7.2012; Quyết định số: 132/QĐ-ĐHPY 

ngày 19.4.2019) [H01.4.001], [H01.4.002]. Hiệu trưởng Nhà trường đã ra Quyết định thành lập 

Ban Xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2035 (Quyết định số: 648/QĐ-ĐHPY ngày 31.12.2019), nhằm giúp Nhà trường xây dựng Chiến 

lược phát triển đến năm 2025; Ban Xây dựng Chiến lược đã có Kế hoạch và Phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó có phân công lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp, rà soát, xây 

dựng Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi và Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025. Năm 

2020, Nhà trường đã tiến hành rà soát việc thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2025 

để điều chỉnh và Xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035 

[H01.4.003]. Đảng ủy Trường ĐHPY đã tiến hành họp đánh giá, rà soát việc thực hiện Chiến 

lược, chính sách của Nhà trường qua các thời kỳ (Nghị quyết số 37-NQ/ĐUĐH ngày 

31.12.2020) [H01.4.004]. Trong chu kỳ kiểm định chất lượng, đã có 01 lần rà soát Chiến lược 

phát triển của Trường, trong đó có việc rà soát về Tầm nhìn, Sứ mạng và Giá trị cốt lõi vào năm 

2020. 

  Trường ĐHPY đã tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan định kỳ hằng năm thông qua 

các cuộc họp tổng kết năm tại các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thuộc Trường; tại Hội nghị 

file:///D:/KIEM%20ĐINH%20CHAT%20LUONG/TS.NGUYEN%20ĐUC%20THANH.2021/MC%20TC%204-4.docx
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viên chức hằng năm của Trường. Năm 2020 và 2021 đã khảo sát và nhận được ý kiến của CBVC 

của Trường về Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi và đã sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chiến lược 

phát triển trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 [H01.4.005]; đồng thời 

ban hành mới Chiến lược phát triển trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 

(Nghị quyết số: 14/NQ-HĐT ngày 04.11.2021) [H01.4.008]. Thông qua các cuộc họp giao ban, 

tổng kết năm học, Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến của GVGV và NV định kỳ hằng năm về 

Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi; đã xin ý kiến của Đảng ủy, Hội đồng trường; Hội đồng 

KH&ĐT, GVVC, người học là SV các lớp và cựu SV, các doanh nghiệp là đối tác của Trường 

để làm cơ sở điều chỉnh Tầm nhìn, Sứ mạng và Giá trị cốt lõi của Trường [H01.4.006], 

[H01.4.007]. Theo đó, Nhà trường đã nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành, khách quan, 

khoa học của Hội đồng trường (HĐT), Hội đồng KH&ĐT, viên chức, giảng viên, người học là 

SV các lớp và cựu SV, cũng như ý kiến góp ý của hơn 20 cơ quan, doanh nghiệp là đối tác của 

Trường trên địa tỉnh Phú Yên. 

  Phòng Hành chính-Quản trị (HC-QT) được lãnh đạo Trường phân công phối hợp với 

Phòng QLKH&HTQT và các đơn vị chức năng khác trong Trường xây dựng Báo cáo Tổng kết 

và phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới, trong đó có nội dung báo cáo kết quả rà soát về 

Tầm nhìn, Sứ mạng và Giá trị cốt lõi của Nhà trường qua từng năm học. Công tác rà soát về tầm 

nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trường cũng đã được triển khai thực hiện thông qua các cuộc 

họp của Ban Chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy), các cuộc họp của HĐT, Hội đồng KH&ĐT và 

những cuộc họp bàn về việc điều chỉnh, bổ sung, xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển 

Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 [H01.4.009], [H01.4.010]. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

  Tiêu chí 1.5: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng 

và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

  Mô tả:  

  Trường ĐHPY đã thành lập Ban Xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Quyết định số: 648/QĐ-ĐHPY ngày 31.12.2019). Trong 

quá trình xây dựng Chiến lược phát triển, Nhà trường đã có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên, trong đó có phân công lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp, Tầm nhìn, Sứ 

mạng, Giá trị cốt lõi, nhằm giúp xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-

file:///D:/KIEM%20ĐINH%20CHAT%20LUONG/PHU%20LUC%207%20(NHOM%2001).(Sửa%2023.01.2022)/MC%20TC%204-4.docx
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2025; rà soát Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch chiến lược phát 

triển giai đoạn 2016-2025 [H01.5.001]. Nhà trường có quyết định giao nhiệm vụ cho Phòng 

QLKH&HTQT chủ trì và là đầu mối phối hợp với các đơn vị khác trong Nhà trường triển khai 

theo dõi, rà soát, cải tiến Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa và Giá trị cốt lõi của Trường (Quyết định 

số 384/QĐ-ĐHPY ngày 20.7.2012; Quyết định số: 132/QĐ-ĐHPY ngày 19.04.2019) 

[H01.5.002]; đã có ban hành Quy định về quy trình xây dựng chiến lược Trường ĐHPY, trong 

đó có quy định về rà soát và phát triển tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và giá trị cốt lõi. 

  Như vậy là đến năm 2021, Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa và Giá trị cốt lõi của Nhà trường 

đã được điều chỉnh và cải tiến trong Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, 

nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan [H01.5.003]; được tuyên bố chính 

thức và phổ biến rộng rãi thông qua các kênh văn bản và trang thông tin điện tử của Trường 

(http://pyu.edu.vn); đồng thời, Nhà trường còn thiết kế phiếu khảo sát về Sứ mạng, Tầm nhìn và 

Văn hóa và Giá trị cốt lõi của Trường ĐHPY, trong đó có nội dung khảo sát lấy ý kiến là: Tầm 

nhìn và Sứ mạng của Trường rõ ràng; Văn hóa và Giá trị cốt lõi phù hợp với Tầm nhìn và sứ 

mạng; Văn hóa và Giá trị cốt lõi mang bản sắc và văn hóa đặc trưng vùng Nam Trung Bộ, với 

thang điểm: Rất đồng ý (5 điểm), đồng ý (4 điểm), phân vân (3 điểm), không đồng ý (2 điểm), rất 

không đồng ý (1 điểm) và đóng góp ý kiến thêm để bổ sung, điều chỉnh. Kết quả dữ liệu thu 

được qua khảo sát cho thấy phần lớn các bên liên quan đều đồng ý với Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn 

hóa và Giá trị cốt lõi của Trường. Một số ý kiến góp ý thêm của các bên liên quan tập trung vào 

việc Trường ĐHPY cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi hơn nữa tới các đối tác, cựu SV để cùng 

hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn về Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa và Giá trị cốt lõi của Trường 

[H01.5.004]. Hằng năm, Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị phụ trách các lĩnh vực triển khai các 

nội dung, chỉ số thực hiện của chiến lược theo từng lĩnh vực và tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện với Tập thể lãnh đạo trường trong Báo cáo tổng kết năm học và tại Hội nghị viên chức hằng 

năm [H01.5.005], [H01.5.006].  

  Trường ĐHPY đã ban hành Quy định về quy trình xây dựng chiến lược Trường ĐHPY 

(Quy định số: 594/QyĐ-ĐHPY ngày 27.10.2015), gồm 6 bước: Bước 1. Xác định mục tiêu, sứ 

mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi; bước 2. Phân tích môi trường bên ngoài nhà trường; bước 3. 

Phân tích môi trường bên trong nhà trường; bước 4. Xây dựng, phê duyệt và ban hành chiến 

lược; bước 5: Triển khai thực hiện chiến lược; bước 6. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện. 

file:///D:/KIEM%20ĐINH%20CHAT%20LUONG/BC%20TƯ%20ĐANH%20GIA%20(NHOM%2001).2022/MC%20TC4-5.docx
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Quy trình rà soát, phát triển Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi được thực hiện theo nguyên tắc 

tham vấn và có sự tham gia của các bên liên quan và được điều chỉnh, xây dựng mới nhằm đáp 

ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. Năm 2019, Quy trình xây dựng chiến lược 

Trường ĐHPY (Quy định số: 648/QĐ-ĐHPY ngày 31.12.2019) đã được cải tiến thành 7 bước, 

bước thay đổi là bước 7: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh, trong đó nêu rõ cần 

có những cải tiến, điều chỉnh kịp thời làm cho chiến lược hiệu quả hơn. Như vậy, Nhà trường 

đã tiến hành rà soát về Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa và Giá trị cốt lõi để điều chỉnh phù hợp với 

từng giai đoạn phát triển của Trường nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan. Tuy nhiên, công tác rà soát, triển khai cải tiến về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của 

Nhà trường chưa được thực hiện một cách bài bản và thường xuyên, việc thu thập thông tin của 

các bên liên quan còn chậm [H01.5.007], [H01.5.008]. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

  - Trường ĐHPY đã sớm tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

nguồn lực và định hướng phát triển của Trường, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã 

hội của tỉnh Phú Yên và các tỉnh ở Nam Trung Bộ; thường xuyên cập nhật tầm nhìn, sứ mạng 

để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường.  

  - Giá trị văn hóa của Trường ĐHPY được xác định từ các giá trị truyền thống, tinh thần 

đoàn kết, thân thiện trong suốt quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của Nhà trường 

và mang bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng Nam Trung Bộ.   

  - Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá, giá trị cốt lõi của Trường ĐHPY được phổ biến rộng rãi 

thông qua nhiều kênh thông tin của Nhà trường, theo đó các bên liên quan tiếp cận dễ dàng, thuận 

tiện.  

  - Nhà trường đã tiến hành rà soát về Tầm nhìn, Sứ mạng và Văn hóa, Giá trị cốt lõi để điều 

chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Trường nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng 

của các bên liên quan.  

  2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

  - Nguồn lực của Trường ĐHPY (về tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ GV,…) vẫn còn 

những hạn chế nhất định nên ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện Tầm nhìn, Sứ mạng của Nhà 

file:///D:/báo%20cáo%20TĐG%20new/BC%20TĐG%20gởi%20Đánh%20giá%20ngoài/Nhóm%201/MC%20TC4-5.docx


20 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

trường.   

   - Trường ĐHPY chưa thành lập đơn vị chuyên trách để triển khai các hoạt động truyền 

thông quảng bá văn hóa, giá trị cốt lõi của Nhà trường đến các bên liên quan ở trong và ngoài 

Trường. 

  - Công tác rà soát, triển khai cải tiến về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Nhà trường 

chưa được thực hiện một cách bài bản và thường xuyên, việc thu thập thông tin của các bên liên 

quan còn chậm.  

  3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu 

và hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Trường ĐHPY tổ chức hội nghị 

để bàn giải pháp và lấy ý kiến về 

việc huy động nguồn lực tài 

chính, đầu tư cơ sở vật chất và 

phát triển đội ngũ GV có học 

hàm, học vị cao nhằm thực hiện 

tầm nhìn, sứ mạng của Trường.  

BGH; 

P.KHTC; 

P.TCCB 

(Năm học 

2022-

2023) 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Nhà trường thành lập đơn vị 

chuyên trách để triển khai các 

hoạt động truyền thông, quảng 

bá văn hóa, giá trị cốt lõi của 

Nhà trường đến các bên liên 

quan; ban hành các văn bản về 

công tác truyền thông văn hóa, 

giá trị cốt lõi.  

BGH; 

P.TCCB; 

P.HC-QT 

(Năm học 

2022-

2023) 

 

3 Khắc phục Lãnh đạo Trường ĐHPY giao BGH; P.ĐT; (Quý III,  
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tồn tại 3 cho nhiệm vụ cho đơn vị chuyên 

trách rà soát và triển khai chiến 

lược phát triển Nhà trường; xây 

dựng Website để lấy ý kiến góp 

ý của người học. 

P.CTHSSV năm 2022) 

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Trường ĐHPY cập nhật các 

nguồn lực và dữ liệu biến động 

về kinh tế-xã hội của Phú Yên và 

các tỉnh ở Nam Trung Bộ.  

BGH; 

P.CTHSSV; 

P.HC-QT 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-

2025) 

 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Xây dựng kế hoạch giữ gìn và 

phát huy giá trị cốt lõi cũng như 

xây dựng văn hóa, thương hiệu 

của Nhà trường.  

BGH; P.ĐT; 

P.HC-QT 

(Năm học 

2022-

2023) 

 

6 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Lãnh đạo Trường giao nhiệm vụ 

cho GVVC tư vấn, hướng dẫn 

người học nghiên cứu, tìm hiểu 

về Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị 

cốt lõi của Trường; quảng bá 

thêm lịch sử và văn hóa, hình ảnh 

tốt đẹp của Nhà trường. 

Tất cả các 

đơn vị thuộc 

Trường 

(Quý II, 

năm 2022) 

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Nhà trường xây dựng kế hoạch 

cụ thể để rà soát Tầm nhìn, Sứ 

mạng và Văn hóa, Giá trị cốt lõi 

để điều chỉnh phù hợp với từng 

giai đoạn phát triển của Trường 

nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài 

lòng của các bên liên quan. 

BGH; 

P.QLKH 

&HTQT;  

P.HC-QT. 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-

2025) 

 

 

 4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 1 4,60 
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Tiêu chí 1.1 5.0 

Tiêu chí 1.2 5.0 

Tiêu chí 1.3 5.0 

Tiêu chí 1.4 4.0 

Tiêu chí 1.5 4.0 

 

 Tiêu chuẩn 2: Quản trị 

  Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các 

tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp 

luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; 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 CSGD. 

  Mô tả:  

  Trường ĐHPY đã thành lập các đơn vị trong cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật Giáo 

dục, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ Trường đại học, Nghị định 99 của Chính phủ hướng dẫn 

thực hiện Luật Giáo dục đại học, các quy định khác của pháp luật Việt Nam hiện hành, cũng 

như các quy định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Yên và Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Nhà trường. Hệ thống quản trị của Trường bao gồm: Hội đồng trường, Ban Giám hiệu (Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng), Ban Chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy), Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh 

niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh và các Hội đồng tư vấn như: Hội đồng Khoa học và 

đào tạo (KH&ĐT), Hội đồng Thi đua - khen thưởng; Hội đồng Tuyển sinh, Hội đồng Tự đánh 

giá,...   

  Hội đồng trường Trường ĐHPY (nhiệm kỳ 2016-2021) được thành lập theo Quyết định số: 

1701/QĐ-UBND ngày 27.7.2016 của UBND tỉnh Phú Yên gồm 23 thành viên; HĐT Trường 

ĐHPY (nhiệm kỳ 2020-2025) được thành lập theo Quyết định số: 1798/QĐ-UBND ngày 

12.10.2020 của UBND tỉnh Phú Yên có 21 thành viên, gồm Thường trực và 04 ban: Đào tạo và 

đảm bảo chất lượng; Khoa học công nghệ (KHCN) và hợp tác đối ngoại; Tổ chức và nhân sự; 

Tài chính và cơ sở vật chất. Đảng bộ Trường ĐHPY trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan, doanh 

nghiệp Tỉnh Phú Yên, BCH Đảng bộ khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 13 đồng chí, tính đến 

ngày 31.12.2021, Đảng bộ Nhà trường có 9 Chi bộ và có 161 đảng viên. Công đoàn cơ sở Trường 

ĐHPY trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên, BCH Công đoàn (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 
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11 đồng chí. Đoàn Thanh niên Trường ĐHPY trực thuộc Tỉnh đoàn Phú Yên, BCH Đoàn trường 

khóa XIII (nhiệm kỳ 2019-2022) gồm 21 đồng chí. Hội sinh viên Trường ĐHPY trực thuộc Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên, BCH Hội sinh viên, nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 17 

đồng chí. Năm 2017, Nhà trường đã thành lập Hội đồng KH&ĐT (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 

25 thành viên [H02.1.001]. Đảng ủy Nhà trường đã ban hành Chương trình công tác toàn khóa 

và Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học. Theo nhiệm kỳ công tác của từng tổ 

chức, các tổ chức đoàn thể đều có Nghị quyết của nhiệm kỳ được đại hội nhiệm kỳ nhất trí thông 

qua, trong đó đã khẳng định những nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được của 

nhiệm kỳ. Đảng ủy, HĐT, BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, BCH Hội sinh viên và Hội đồng KH&ĐT đều ban hành hệ thống văn bản hoạt động theo 

đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phát huy vai trò của từng tổ chức trong hệ thống quản 

trị của Nhà trường [H02.1.002], [H02.1.003], [H02.1.004]. Như vậy, cơ cấu tổ chức của Trường 

ĐHPY được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và của Tỉnh Phú Yên, phù 

hợp với chức năng nhiệm vụ, chiến lược phát triển, nhằm đạt được hiệu quả quản trị của Nhà 

trường. Tuy nhiên, HĐT Trường ĐHPY chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình hoạt động 

cũng như trong công tác giám sát toàn diện các hoạt động của Nhà trường theo quy định của 

pháp luật hiện hành.     

  Hệ thống văn bản của các tổ chức trong hệ thống quản trị Nhà trường là cơ sở để Trường 

ĐHPY xây dựng hệ thống văn bản về tổ chức, quản lý các hoạt động của Nhà trường. Trong giai 

đoạn 2017-2021, Nhà trường đã ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2035; đã xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn 

vị thuộc Trường ĐHPY; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của 

Trường; Quy chế văn hóa công sở tại Trường ĐHPY; Quy định chế độ làm việc của giảng viên; 

Quy định nghiên cứu khoa học của giảng viên; Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường; 

Quy chế tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ của Trường; Chính sách bảo đảm chất lượng; Quy 

chế quản trị tài sản trí tuệ Trường ĐHPY; Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

của Trường ĐHPY;…để quản lý, tổ chức các hoạt động của Nhà trường [H02.1.005], 

[H02.1.006]. Lãnh đạo Trường đã có Thông báo kết luận về công tác soạn thảo, ban hành và 

cập nhật văn bản (Thông báo số: 394/TB-ĐHPY ngày 19.8.2020), trong đó quy định rõ về mục 
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đích soạn thảo, rà soát, cập nhật, ban hành và phân công trách nhiệm các đơn vị tham mưu, phối 

hợp trong việc rà soát, cũng như cách thức rà soát, cập nhật văn bản. Trường ĐHPY đã có hệ 

thống các văn bản quản lý quy định rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn của Đảng ủy, HĐT, BGH, 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên,…trong công tác quản trị Nhà trường; khi văn bản được ban hành, 

Nhà trường đã gửi về các đơn vị và công bố trên Website của Trường, nhằm đảm bảo trách 

nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro tiềm tàng trong quá trình hoạt 

động của Nhà trường  [H02.1.007].  

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 

  Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch 

hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện. 

  Mô tả: 

 Các Nghị quyết, quyết định của HĐT, BGH và của Đảng ủy, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh 

niên, Hội SV và các hội đồng tư vấn đã được thể hiện trong các nội dung của Chương trình công 

tác hằng năm của các đơn vị [H02.2.001], [H02.2.002]. Cuối năm học, các đơn vị tổ chức đánh 

giá chỉ tiêu theo kế hoạch của đơn vị đã đề ra. Trên cơ sở các báo cáo tổng kết của các đơn vị, 

Nhà trường tổ chức tổng kết năm học, tổng hợp kết quả thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của 

Đảng ủy, BGH, HĐT, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội SV, Hội đồng KH&ĐT. Kế 

hoạch hoạt động hằng năm của từng tổ chức trong đó có sự phối hợp với các đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm [H02.2.003], 

[H02.2.004], [H02.2.005]. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể của Trường còn có các hoạt động 

theo chuyên đề, chủ điểm, hướng dẫn triển khai công tác chuyên môn, công tác phong trào, hoạt 

động từ thiện nhân đạo. 

  Đảng ủy Trường ĐHPY đã ban hành Chương trình hành động của năm và hằng tháng Đảng 

ủy họp đánh giá tình tình công tác của tháng, chỉ đạo các nội dung hoạt động của tháng tiếp theo 

và ban hành Nghị quyết Đảng ủy. Cuối mỗi năm Đảng ủy Trường đều họp tổng kết công tác 

Đảng của năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm tiếp theo [H02.2.006]. 

Hội đồng trường đã ban hành kế hoạch hoạt động của năm 2021, kế hoạch toàn khóa nhiệm kỳ 

2020-2025, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế thực hiện dân chủ cơ 

sở tại Trường, nhằm định hướng và kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chiến lược phát triển 

Nhà trường, định hướng đầu tư phát triển cơ sở vật chất và tài chính, hoạt động về KHCN 
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[H02.2.007]; đồng thời, tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế 

dân chủ của Nhà trường [H02.2.008]. Hằng tháng, BGH đã họp với trưởng các đơn vị trong 

Trường để triển khai các chủ trương của Đảng ủy, HĐT đến các đơn vị cũng như đến viên chức, 

giảng viên và SV. Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội SV đều ban hành chương trình và kế 

hoạch hoạt động từng năm để định hướng các chủ trương chính sách và các hoạt động cụ thể 

phù hợp với vai trò, chức năng và trách nhiệm của từng tổ chức trong hệ thống quản trị của Nhà 

trường. Cụ thể là hằng năm BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên đều ban hành Kế hoạch 

công tác để thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết của nhiệm kỳ; Hội SV 

của Trường đã ban hành Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên theo từng năm học 

[H02.2.009]. Như vậy, hệ thống quản trị của Trường ĐHPY đã đề ra Nghị quyết, kết luận kịp 

thời để lãnh đạo và định hướng cho các hoạt động chung và cụ thể của Nhà trường; phù hợp với 

thực tiễn địa phương và năng lực của Nhà trường về đào tạo, NCKH và PVCĐ.  

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 

  Tiêu chí 2.3: Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên. 

  Mô tả:  

  Lành đạo Trường ĐHPY đã có Thông báo kết luận về công tác soạn thảo, ban hành và cập 

nhật văn bản mới trong năm học 2020-2021 (Thông báo số: 394/TB-ĐHPY ngày 19.8.2020); 

Hội đồng trường Trường ĐHPY nhiệm kỳ 2020-2025 (tại kỳ họp thứ 1) đã ra Nghị quyết đề 

nghị Hiệu trưởng: Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản hướng dẫn của Nhà trường 

(Nghị quyết số: 01/NQ-HĐT ngày 23.10.2020) [H02.3.001], [H02.3.002]. Hằng năm, Nhà 

trường đã ra Thông báo hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức quản 

lý Trường ĐHPY giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 [H02.3.003]. Nhà trường đã rà 

soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức và các văn bản của hệ thống 

quản trị; đánh giá nhân sự tham gia trong các tổ chức thuộc hệ thống quản trị của Nhà trường 

thông qua việc đánh giá theo nhiệm kỳ và hằng năm. Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường ĐHPY (Nghị quyết số: 07/NQ-HĐT ngày 24.02.2021) thay thế cho 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY ban hành năm 2019 (Quyết định số: 137/QĐ-

ĐHPY ngày 25.4.2019) [H02.3.004]. Hằng năm các đơn vị thuộc hệ thống quản trị Nhà trường 

gồm: HĐT, BGH, Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, Hội SV, Hội đồng 

KH&ĐT đều thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành vai trò quản trị và nhiệm vụ của từng 
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tổ chức và có báo cáo tổng kết kết quả hoạt động trong năm và báo cáo theo nhiệm kỳ. Nội dung 

đánh giá đối với tập thể gồm: Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nguyên tắc 

tổ chức, cơ chế quản lý theo quy định, nội quy, quy chế làm việc, trách nhiệm trong lãnh đạo 

chỉ đạo, công tác xây dựng bộ máy, tinh giảm biên chế, cải cách hành chính. Các nội dung về rà 

soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và các văn bản của hệ thống 

quản trị được đề cập trong báo cáo tổng kết hằng năm của Nhà trường. Các yêu cầu về rà soát 

này cũng có trong Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Trường [H02.3.005]; Báo cáo tổng kết 

đánh giá hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên [H02.3.006], [H02.3.007]. Hằng năm tất 

cả nhân sự trong Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên và BCH Hội SV đều thực 

hiện tự đánh giá cá nhân và được đánh giá theo các quy định của tổ chức Đảng và các tổ chức 

đoàn thể. Các tiêu chí đánh giá đều tập trung vào đánh giá mức độ từng nhân sự hoàn thành 

nhiệm vụ được phân công trong từng BCH, vai trò lãnh đạo của từng nhân sự và đánh giá sự 

đóng góp của từng nhân sự vào việc thực hiện theo các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học và xây 

dựng phương hướng hoạt động cho năm học tiếp theo.     

  Đảng ủy Trường ĐHPY đã thực hiện rà soát bổ sung nhân sự thay thế các đồng chí nghỉ 

hưu hoặc chuyển công tác đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và kịp thời; thực hiện điều chỉnh chi 

bộ, điều chỉnh đảng viên của các chi bộ (Quyết định số 35/QĐ-ĐUĐH ngày 26.12.2020); thực 

hiện điều chỉnh Công đoàn bộ phận, điều chỉnh công đoàn viên của các Công đoàn bộ phận 

(Quyết định số: 02/QĐ-CĐCS ngày 8.01.2021) [H02.3.008]. Hằng năm, các đơn vị thuộc hệ 

thống quản trị Nhà trường gồm HĐT, BGH, Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, 

Hội Sinh viên, Hội đồng KH&ĐT đều thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành vai trò quản 

trị và nhiệm vụ của từng tổ chức và có báo cáo tổng kết kết quả hoạt động trong năm và báo cáo 

theo nhiệm kỳ. Nội dung đánh giá đối với tập thể gồm: Thực hiện chức năng nhiệm vụ được 

giao, thực hiện nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý theo quy định, nội quy, quy chế làm việc, 

trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, công tác xây dựng tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cải 

cách hành chính. Những nội dung về rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị và các văn bản của hệ thống quản trị được đề cập trong báo cáo tổng kết năm học của 

Nhà trường; trong báo cáo gửi Bộ GDĐT và các báo cáo gửi cơ quan cấp trên (Tỉnh ủy, UBND 

Tỉnh Phú Yên) [H02.3.009], [H02.3.010]. Các yêu cầu về rà soát này cũng có trong Báo cáo 

tổng kết công tác của Đảng bộ Nhà trường; Báo cáo tổng kết đánh giá các hoạt động của Công 
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đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên theo từng năm và theo nhiệm kỳ đại hội các tổ chức đoàn 

thể. Như vậy, hệ thống quản trị của Nhà trường thường xuyên được rà soát, đánh giá về cơ cấu 

tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị đã xây dựng báo cáo 

tổng kết, đánh giá hằng năm bằng văn bản một cách nghiêm túc, khoa học, sát với tình hình thực 

tế và đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch. Công tác rà soát, đánh giá các văn bản 

của hệ thống quản trị được Nhà trường thực hiện thường xuyên và theo định kỳ, từ kế hoạch, 

chiến lược đến Đề án vị trí việc làm và các quy chế, quy định được rà soát, điều chỉnh cho phù 

hợp với tình hình, nhiệm vụ của Trường và cập nhật các văn bản của cấp trên. Tất cả các công 

việc này đã giúp cho Nhà trường rà soát lại hệ thống quản trị về cơ cấu tổ chức cũng như mọi 

hoạt động của Trường một cách thường xuyên và có hệ thống [H02.3.011]. 

  Kết quả đánh giá trong giai đoạn 2017-2021 cho thấy, Đảng bộ Nhà trường liên tục được 

Đảng ủy Khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; các 

đồng chí trong BCH Đảng bộ Nhà trường đều được được xếp loại hoàn thành Tốt và hoàn thành 

Xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn cơ sở Nhà trường liên tục được Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên 

công nhận là “Vững mạnh xuất sắc”. Kết quả đánh giá thành viên trong BCH Công đoàn giai 

đoạn 2017-2021: 100% đồng chí trong BCH CĐCS đều được xếp loại Đoàn viên công đoàn 

xuất sắc; 20% đ/c trong BCH CĐCS được nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh [H02.3.012], [H02.3.013]. 

Đoàn Thanh niên Nhà trường liên tục 04 năm liền được xếp loại “Đoàn Trường Vững mạnh 

xuất sắc” trong giai đoạn (2017-2020), riêng năm 2021 đạt loại “Tiến tiến”; kết quả đánh giá cá 

nhân trong BCH Đoàn thanh niên giai đoạn 2017-2021: 100% đồng chí trong BCH đều được 

xếp loại “Xuất sắc”; có 04 đồng chí được nhận Bằng khen cấp Trung ương Đoàn, 08 đồng chí 

được nhận Bằng khen cấp Tỉnh Đoàn. Hội Sinh viên Trường trong nhiệm kỳ 2018-2020, có 40 

sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh, 02 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng 

giêng” cấp Trung ương do đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh 

viên [H02.3.014], [H02.3.015]. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

  Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của 

CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 

  Mô tả:  
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  Để sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, Đảng ủy Trường ĐHPY nhiệm kỳ 

2015-2020 đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Về kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Đại học 

Phú Yên đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2025” (Nghị quyết số 25-

NQ/ĐUĐH ngày 16.4.2018). Trên cơ sở đó, Nhà trường đã ra Quyết định Thành lập Ban chỉ 

đạo và các Tổ soạn thảo kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường giai đoạn 2018-2025 (Quyết định 

số: 222/QĐ-ĐHPY ngày 14.5.2018); đồng thời xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ 

cấu lại đội ngũ GVVC, lao động và thực hiện sáp nhập Ban Quản lý Ký túc xá vào Phòng Hành 

chính-Quản trị; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên vào Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

[H02.4.001]. Từ năm 2019, triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, Nhà trường đã tiến hành 

xây dựng Đề án và có các quyết định sáp nhập, điều chỉnh và đổi tên một số đơn vị trong Trường, 

xác định số lượng vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch sử dụng viên chức bảo đảm hiệu quả, tiết 

kiệm. Cụ thể: đã đổi tên Khoa Tâm lý - Giáo dục thành Khoa Sư phạm; thành lập Trung tâm 

Khoa học và Công nghệ; đã thực hiện đổi tên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non thành Khoa 

Giáo dục Mầm non; sáp nhập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng với Phòng Thanh tra thành 

Phòng Quản lý chất lượng; thành lập Ban Truyền thông - Tuyển sinh của Nhà trường 

[H02.4.002]. Việc thực hiện được chủ trương về tinh giản bộ máy tổ chức trong Trường, giúp 

giảm đầu mối cơ quan tham mưu và tăng cường sự phối hợp công tác của các đơn vị, nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý của Nhà trường. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của Trường 

ĐHPY vẫn chưa thực sự tinh gọn; cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị trực thuộc vẫn chưa 

được kiện toàn. Bởi lẽ, Trường ĐHPY với quy mô đào tạo hiện nay (số lượng sinh viên dưới 

1500 sinh viên chính quy) thì việc sáp nhập các đơn vị, tinh gọn bộ máy hành chính để đáp ứng 

nhiệm vụ trong tình hình mới là cần thiết theo định hướng phát triển Nhà trường ngày càng bền 

vững. 

  Nhân sự tham gia các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị Trường ĐHPY được điều 

chỉnh phù hợp để hoàn thiện hệ thống quản trị hơn. BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, sau khi 

được sự chuẩn y của Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh, đã có sự thay đổi số lượng ủy viên BCH 

Đảng bộ, từ 13 đồng chí xuống còn 12 đồng chí (vì lý do: 01 đồng chí chuyển công tác), sau đó 

Đảng ủy làm thủ tục đề nghị Đảng ủy cấp trên chuẩn y bổ sung thêm 01 đồng chí, đến cuối 

nhiệm kỳ 2015-2020 là 13 đồng chí; BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, được Đại hội Đảng bộ 

lần thứ XI bầu và Đảng ủy Khối Cơ quan, doanh nghiệp Tỉnh chuẩn y là 13 đồng chí. Cơ cấu 
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nhân sự tham gia HĐT cũng được điều chỉnh và thay đổi từ 23 người của nhiệm kỳ 2016-2021, 

giảm xuống còn 21 người trong nhiệm kỳ 2020-2025 (giảm 02 người). Nhân sự trong BCH 

Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2017-2022 có sự thay đổi về Chủ tịch Công đoàn: Đồng chí 

Võ Thị Minh Duyên (Chủ tịch Công đoàn đương nhiệm) được Đại hội Đảng bộ Trường ĐHPY 

khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) bầu làm Bí thư Đảng ủy, do đó BCH Công đoàn cơ sở đã tiến 

hành Hội nghị hiệp thương bầu đồng chí Huỳnh Minh Giảng làm Chủ tịch Công đoàn và được 

Liên đoàn Lao động Tỉnh Phú Yên ra quyết định công nhận kết quả bầu bổ sung (Quyết định 

số: 137/QĐ-LĐLĐ ngày 14.9.2020). Đoàn Thanh niên trong hai nhiệm kỳ có sự thay đổi số 

lượng Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2019: 02, nhiệm kỳ 2019-2022: còn 01 (giảm 01 Phó bí thư). 

Hội SV trong nhiệm kỳ 2020-2023 đã bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch (tăng 01 Phó Chủ tịch) so 

với nhiệm kỳ 2018-2020 [H02.4.003], [H02.4.004]. Việc điều chỉnh các nhân sự trong BCH 

Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên và Hội SV qua các nhiệm kỳ đã tạo cơ hội 

cho những cải tiến, đổi mới trong phương pháp, giải pháp quản trị Nhà trường, nâng cao năng 

lực và tăng hiệu quả hoạt động của Nhà trường. Như vậy, nhân sự tham gia hệ thống quản trị 

của Trường ĐHPY được điều chỉnh thường xuyên và theo định kỳ phù hợp với điều kiện thực 

tế Nhà trường; việc duy trì các hoạt động đều đặn theo quy định của các cơ quan quản trị đã góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện để ổn định và phát triển Nhà trường. 

   Hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý Nhà trường được điều chỉnh phù hợp với các thay 

đổi trong cơ cấu tổ chức và quản lý, khi hệ thống quản trị được cải tiến. Trường ĐHPY đã rà 

soát và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường (Nghị quyết số: 07/NQ-HĐT ngày 

24.02.2021); đã rà soát và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường 

(Quyết định số: 132/QĐ-ĐHPY ngày 19.04.2019), trong đó điều chỉnh các quy định phù hợp 

với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản trị của Nhà trường [H02.4.005]. Đồng thời, Nhà 

trường còn rà soát và ban hành mới một số văn bản quy định nội bộ khác như: Quy định kéo dài 

thời gian làm việc đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (Quyết định số: 203/QĐ-ĐHPY ngày 

04.05.2018); Quy định khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHPY 

(Quyết định số: 376/QĐ-ĐHPY ngày 26.8.2019); Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường (Quyết 

định số: 496/QĐ-ĐHPY ngày 30.12.2020); Quy định chế độ làm việc của giảng viên (Quyết 

định số: 492/QĐ-ĐHPY ngày 28.12.2020) [H02.4.006]; Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức 

Trường ĐHPY (Quyết định số: 14/QĐ-ĐHPY ngày 11.01.2021); Quy chế thực hiện dân chủ 
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trong hoạt động của Trường (Nghị quyết số: 09/NQ-HĐT ngày 09.4.2021); Quy định NCKH 

của giảng viên (Quyết định số: 248/QĐ-ĐHPY ngày 11.6.2021); Quy chế quản trị tài sản trí tuệ 

Trường ĐHPY (Quyết định số: 472/QĐ-ĐHPY ngày 25.11.2021); Quy định về hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHPY (Quy định số: 736/QyĐ-ĐHPY ngày 17.12.2021). 

Tuy vậy, một số văn bản thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống quản trị Nhà trường vẫn 

còn bất cập so với tình hình thực tế của Trường. Chẳng hạn như chưa xây dựng được văn bản 

quy định riêng về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức 

giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở Trường ĐHPY; chưa có quy 

định về việc phân công lao động cho giảng viên trình độ cử nhân; về giao nhiệm vụ thay thế đối 

với trường hợp giảng viên không có giờ dạy trong năm học;…[H02.4.007]. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

  - Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHPY được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt 

Nam và của Tỉnh Phú Yên, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, chiến lược phát triển, nhằm đạt 

được hiệu quả quản trị của Nhà trường.  

  - Hệ thống quản trị của Trường ĐHPY đã đề ra Nghị quyết, kết luận kịp thời để lãnh đạo 

và định hướng cho các hoạt động chung và cụ thể của Nhà trường; phù hợp với thực tiễn địa 

phương và năng lực của Nhà trường về đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

   - Hệ thống quản trị của Nhà trường thường xuyên được rà soát, đánh giá về cơ cấu tổ chức, 

chức năng, nhiệm vụ; các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị đã xây dựng báo cáo tổng kết, 

đánh giá hằng năm bằng văn bản một cách nghiêm túc, khoa học, sát với tình hình thực tế và 

đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch. 

  - Nhân sự tham gia hệ thống quản trị của Trường ĐHPY được điều chỉnh thường xuyên và 

theo định kỳ phù hợp với điều kiện thực tế Nhà trường; việc duy trì các hoạt động đều đặn theo 

quy định của các cơ quan quản trị đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện để ổn 

định và phát triển Nhà trường.  

  2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

  - Hội đồng trường Trường ĐHPY chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình hoạt động 

cũng như trong công tác giám sát toàn diện các hoạt động của Nhà trường theo quy định của 
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pháp luật hiện hành.  

  - Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHPY vẫn chưa thực sự tinh gọn; cán bộ lãnh đạo, quản lý 

một số đơn vị trực thuộc vẫn chưa được kiện toàn. 

  - Một số văn bản thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống quản trị Nhà trường vẫn 

còn bất cập so với tình hình thực tế của Trường. 

 3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Hội đồng trường tổ chức đi tham 

quan, nghiên cứu, học tập kinh 

nghiệm của các CSGD lớn trong 

nước như: Đại học Quốc gia TP 

Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia 

Hà Nội; Đại học Huế. Nguồn 

kinh phí để triển khai thực hiện 

do Nhà trường cấp theo Quy chế 

Chi tiêu nội bộ của Trường 

ĐHPY (ban hành năm 2020). 

BGH; 

HĐT. 

(Năm học 

2022-2023) 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Lãnh đạo Trường chỉ đạo Phòng 

TCCB đẩy nhanh tiến độ lập đề 

án sáp nhập và tinh giản bộ máy; 

kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý 

một số đơn vị trực thuộc để nâng 

cao hiệu quả công tác. 

Đảng ủy; 

BGH; 

HĐT. 

(Quý II, 

năm 2022) 
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3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Lãnh đạo trường chỉ đạo Phòng 

TCCB, Phòng HC-QT xây dựng 

kế hoạch rà soát, cải tiến nhằm 

tạo lập hệ thống văn bản của hệ 

thống quản trị phù hợp, đầy đủ và 

đồng bộ.    

Đảng uỷ; 

BGH; 

P.HC-QT   

(Quý III, 

năm 2022) 

 

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Trường ĐHPY tiếp tục phát huy 

vai trò của hệ thống quản trị, 

nhằm nâng cao hiệu quả, giảm 

thiểu rủi ro trong quá trình hoạt 

động, từng bước tạo dựng  giá trị 

thương hiệu cho Nhà trường. 

Đảng ủy; 

BGH; 

HĐT; 

Công 

đoàn; 

ĐTN. 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-2025) 

 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Hệ thống quản trị của Trường 

nghiên cứu, xây dựng các chương 

trình hoạt động cụ thể phù hợp 

với thực tế ở địa phương và yêu 

cầu của đơn vị. 

Đảng ủy; 

BGH; 

HĐT 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-2025) 

 

6 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Nhà trường tiếp tục rà soát cơ cấu 

tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị, bộ phận của hệ thống 

quản trị; xây dựng báo cáo tổng 

kết, đánh giá nghiêm túc, khoa 

học, đảm bảo khách quan, công 

khai, minh bạch. 

Đảng ủy; 

BGH; 

HĐT. 

(Năm học 

2022-2023) 

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Nhà trường chỉ đạo xây dựng quy 

hoạch nhân sự tham gia hệ thống 

quản trị của Trường thường 

xuyên và theo định kỳ nhằm 

chuẩn bị đội ngũ nhân sự kế cận 

Đảng uỷ; 

BGH; 

P.TCCB 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-2025) 
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tham gia công tác quản lý và phát 

triển Nhà trường tốt hơn.  

  

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 2 4,50 

Tiêu chí 2.1 5.0 

Tiêu chí 2.2 5.0 

Tiêu chí 2.3 4.0 

Tiêu chí 2.4 4.0 

 

 Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 

   Tiêu chí 3.1: Lãnh đạo CSGD 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 được tầm nhìn, sứ 

mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

  Mô tả: 

  Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHPY có Đảng ủy, Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng, Hội đồng KH&ĐT, 22 đơn vị thuộc Trường gồm 09 phòng: Phòng Tổ chức cán bộ, 

Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính-Quản trị, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Phòng Quản 

lý chất lượng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Thư 

viện, Tạp chí Khoa học; 11 khoa chuyên môn: Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Khoa học Xã 

hội và Nhân văn, Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Ngoại ngữ, 

Khoa Kinh tế, Khoa Nông nghiệp, Khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, Khoa Lý 

luận chính trị, Khoa Nghệ thuật, Khoa Sư phạm (trong  mỗi khoa có từ 2 hoặc 3 bộ môn); 02 

trung tâm: Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ. Các đơn vị được 

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập đều dựa trên Đề án tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc 

Trường ĐHPY và Đề án nâng cấp, tách và thành lập mới các đơn vị trực thuộc Trường ĐHPY 

được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt (Quyết định số: 114/QĐ-UBND ngày 15.01.2009; Quyết 

định số: 08/QĐ-UBND ngày 5.01.2012) [H03.1.001]; đồng thời dựa trên định hướng phát triển 

của Trường, thể hiện trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số: 04/QĐ-ĐHPY ngày 4.01.2016); Chiến lược phát triển 

Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Nghị quyết số: 14/QĐ-ĐHPY 
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ngày 4.11.2021) [H03.1.002]. Cơ cấu tổ chức, các cá nhân được bổ nhiệm trong cơ cấu tổ chức 

của Trường phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Giáo dục đại học 

(sửa đổi, bổ sung) năm 2018, Điều lệ Trường đại học, Nghị định số 99/NĐ-CP của Chính phủ; 

phù hợp với Quy định của UBND Tỉnh Phú Yên (Quyết định số: 11/QĐ-UBND ngày 

21.4.2014); phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mạng và các mục tiêu phát triển của Nhà trường giai 

đoạn 2021-2025 [H03.1.003]. Như vậy, cơ cấu quản lý của Trường ĐHPY được thiết lập rõ 

ràng, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành; phù hợp với quy định của tỉnh Phú 

Yên, với điều kiện thực tế của địa phương; phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi và 

các mục tiêu phát triển của Nhà trường. 

  Chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi đơn vị đã được ghi rõ trong Quy định chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường (Quyết định số: 384/QĐ-ĐHPY ngày 30.7.2012; Quyết 

định số: 132/QĐ-ĐHPY ngày 19.4.2019) [H03.1.004]; được ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHPY (Quyết định số: 137/QĐ-ĐHPY ngày 25.4.2019; Nghị quyết số: 

07/NQ-HĐT ngày 24.02.2021). Khoa có chức năng và nhiệm vụ: Quản lý viên chức thuộc khoa 

theo phân cấp của Hiệu trưởng; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào 

tạo theo kế hoạch chung của Trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học 

và công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào 

tạo và cơ sở vật  chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo 

đảm chất lượng đào tạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống cho GVVC, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ cho G V V C  thuộc  khoa; Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, viên 

chức trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường. 

Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, 

đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng 

giao. Thư viện có nhiệm vụ cung cấp các thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng 

dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Tạp chí khoa học của Trường đăng tải 

các công trình nghiên cứu nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà 

trường. Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ có chức năng bồi dưỡng thường xuyên và cấp chứng chỉ 

ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài Trường. 

Trung tâm Khoa học và công nghệ có chức năng nghiên cứu, xây dựng không gian, môi trường 
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nghiên cứu khoa học, là nơi dạy nghề, thực hành, thực tập cho GVVC, các nhà khoa học và SV 

trong và ngoài Trường. Mối quan hệ giữa các đơn vị với nhau là mối quan hệ bình đẳng, phối 

hợp, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của 

Trường [H03.1.005]. 

  Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo của Lãnh đạo 

Trường, các đơn vị được xác định rõ trong Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

trường; trong Quy định thực hiện công khai của Trường ĐHPY; trong Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Nhà trường; trong Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHPY (Quyết định số: 1339/QĐ-

UBND ngày 26.8.2019). Chủ tịch Hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường theo quy định của pháp luật và 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Hiệu trưởng là người đứng đầu Nhà trường, chịu 

trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Trường ĐHPY theo quy định của pháp luật, 

quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong 

việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trường, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong 

việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công. Trưởng phòng, 

khoa và tương đương: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong lĩnh vực chuyên môn thuộc đơn vị 

quản lý; trực tiếp chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực Hiệu trưởng phân công quản lý; chịu 

trách nhiệm trước Hiệu trưởng, nhà trường về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Phó phòng, khoa 

và tương đương: Giúp cấp trưởng chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ công tác của đơn vị được 

phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. 

Trưởng bộ môn: Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn 

học được giao trong CTĐT, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa [H03.1.006]. Các 

mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, HĐT và BGH được quy định cụ thể tại Điều 55: Chế độ 

phân công và phối hợp công tác của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY (Nghị 

quyết số: 07/NQ-HĐT ngày 24.02.2021); Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng và BCH Công đoàn 

được quy định theo: Thỏa thuận giữa Hiệu trưởng và BCH Công đoàn cơ sở về mối quan hệ 

công tác trong Trường ĐHPY (Văn bản số: 01/ĐHPY-CĐCS ngày 11.01.2014); Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của Trường (Nghị quyết số: 09/NQ-HĐT ngày 9.4.2021) 

[H03.1.007], [H03.1.008], [H03.1.009], [H03.1.010]. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 
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  Tiêu chí 3.2: Lãnh đạo CSGD tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để 

định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

  Mô tả: 

  Tầm nhìn, Sứ mạng và Giá trị cốt lõi của Nhà trường được công bố năm 2016 trong Kế 

hoach chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết 

định số: 04/QĐ-ĐHPY ngày 4.01.2016). Năm 2021, để đảm bảo phù hợp với tình hình và xu 

hướng phát triển trong môi trường giáo dục đại học thay đổi nhanh chóng, Nhà trường đã rà 

soát, sửa đổi Tầm nhìn, Sứ mạng và Giá trị cốt lõi của Trường thông qua việc xây dựng và ban 

hành Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Nghị 

quyết số: 14/NQ-HĐT ngày 04.11.2021) [H03.2.001]. Sau khi Nhà trường ban hành Tầm nhìn, 

Sứ mạng và Giá trị cốt lõi, Đảng ủy Trường ĐHPY đã ra Nghị quyết chỉ đạo việc xây dựng kế 

hoạch Truyền thông - tuyên truyền về Tầm nhìn, Sứ mạng và Giá trị cốt lõi của Trường (Nghị 

quyết số 18-NQ/ĐUĐH ngày 10.12.2021). Trường ĐHPY cũng đã ra Quyết định thành lập Ban 

Xây dựng cảnh quan và chỉnh trang cơ sở vật chất Nhà trường và phân công nhiệm vụ triển khai 

thực hiện việc Truyền thông - tuyên truyền về Tầm nhìn, Sứ mạng và Giá trị cốt lõi của Trường 

(Quyết định số: 222/QĐ-ĐHPY ngày 20.5.2021) [H03.2.002]. Trên cơ sở đó, Tầm nhìn, Sứ 

mạng và Giá trị cốt lõi của Nhà trường được phổ biến đến toàn thể GVVC, SV và các bên liên 

quan thông qua Website của Trường (http://pyu.edu.vn). Lãnh đạo Trường ĐHPY cũng đã tích 

cực tham gia các hoạt động lớn của Ngành Giáo dục và của Tỉnh Phú Yên. Các đồng chí Bí thư 

Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đã tham dự và phát biểu, trao đổi, thảo luận tại các hội 

nghị, hội thảo do Bộ Giáo dục - Đào tạo và tỉnh Phú Yên tổ chức, thông qua đó tích cực tham 

gia đóng góp ý kiến đối với việc hoạch định chủ trương, chính sách có liên quan đến vai trò và 

sứ mạng của Nhà trường. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của lãnh đạo Trường, Tỉnh ủy Phú Yên, 

khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã ban hành Chương trình hành động về tăng cường đầu 

tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử 

dụng, trong đó nhấn mạnh: “Phát triển đội ngũ giáo viên...Trường Đại học Phú Yên đủ 

năng lực đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tỉnh”; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên 

lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra chủ trương: “Đầu tư xây dựng các trường đại 

học, cao đẳng của tỉnh từng bước trở thành cơ sở đào tạo có chất lượng, uy tín” [H03.2.003].       

  Lãnh đạo Trường ĐHPY đã chủ động, tích cực tổ chức và trực tiếp tham gia vào việc tuyên 

http://pyu.edu.vn/
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truyền, định hướng Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa, Giá trị cốt lõi và các mục tiêu phát triển của 

Trường ĐHPY đến GVVC, người học, nhà sử dụng lao động, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

thông qua nhiều hình thức khác nhau: Trực tiếp phổ biến đến GVVC tại các cuộc họp giao ban, 

tại Hội nghị VC thông qua bảng báo cáo của lãnh đạo Trường, tổ chức các buổi gặp mặt trao đổi 

với các đơn vị; phổ biến cho người học thông qua bài phát biểu tại các Lễ khai giảng, bế giảng, 

các buổi chào cờ đầu tháng, tuần sinh hoạt công dân đối với SV, thông qua bài trình bày của 

lãnh đạo Trường đã chuyển tải thông tin về Tầm nhìn, Sứ mạng đến các đối tác, các nhà tuyển 

dụng thông qua bài phát biểu trong các hội nghị, hội thảo và tại các buổi làm việc, ký kết các 

văn bản hợp tác giữa Nhà trường và các cơ quan doanh nghiệp. Nhà trường giao cho Phòng HC-

QT làm đầu mối và chịu trách nhiệm triển khai công tác truyền thông về Tầm nhìn, Sứ mạng, 

Văn hóa và Giá trị cốt lõi của Trường đến các bên liên quan thông qua việc lập kế hoạch Xây 

dựng cảnh quan và chỉnh trang cơ sở vật chất Nhà trường (Kế hoạch số: 324/KH-BXDCQ ngày 

7.6.2021). Theo đó, Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi và Văn hóa của Nhà trường được công 

bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường (http://pyu.edu.vn), in trên các bảng hiệu, 

trên các quà tặng lưu niệm và trong các video clip giới thiệu về Trường ĐHPY, trong Cẩm nang 

sinh viên, trong các ấn phẩm, Tập san kỷ niệm 5 năm, 10 năm thành lập Trường [H03.2.004], 

[H03.2.005], [H03.2.006], [H03.2.007], [H03.2.008]; trong tổ chức các cuộc thi: “Hùng biện 

Tiếng Anh”, “Tiếng hát học sinh-sinh viên”, “Hiểu biết pháp luật của bạn, tương lai của chúng 

ta”, “Chúng tôi là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), Ngày truyền thống HSSV (9.01) của SV các Khoa; trên các 

Bảng thông tin đặt tại những vị trí trang trọng trong khuôn viên Trường: sảnh Nhà điều hành, 

Thư viện, Phòng Hội thảo và gửi văn bản đến các đơn vị đối tác,…[H03.2.009]. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 

  Tiêu chí 3.3: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát thường xuyên. 

  Mô tả: 

  Trong giai đoạn 2017-2021, triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của 

BCH Trung ương Đảng và Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05.3.2018 của Tỉnh ủy Phú Yên, 

Trường ĐHPY đã rà soát cơ cấu quản lý theo định kỳ để báo cáo cho cấp có thẩm quyền (Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên) và để thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý 

của Nhà trường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Năm 2018, Đảng ủy đã ban hành Nghị 

http://pyu.edu.vn/
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quyết: “Về kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Đại học Phú Yên đáp ứng yêu cầu phát triển nhà 

trường giai đoạn 2018-2025” (Nghị quyết số 25-NQ/ĐUĐH ngày 16.4.2018), trong đó ghi rõ 

nhiệm vụ và giải pháp là: Sáp nhập các đơn vị gần nhau về chức năng, nhiệm vụ; chồng chéo 

nhau khi thực hiện nhiệm vụ; hoạt động kém hiệu quả. Thành lập mới các đơn vị đáp ứng yêu 

cầu phát triển nhà trường; Nhà trường đã ra quyết định Thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ soạn 

thảo kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường giai đoạn 2018-2025 (Quyết định số: 222/QĐ-ĐHPY 

ngày 14.5.2018) [H03.3.001], [H03.3.002]. Năm 2021, Thực hiện Thông báo số 418 ngày 

24.12.2020 của UBND Tỉnh Phú Yên, Nhà trường đã tiến hành xây dựng Đề án sắp xếp lại một 

số đơn vị trực thuộc Trường: Đề án Sáp nhập Khoa Nông nghiệp và Khoa Kinh tế thành Khoa 

Nông nghiệp và Kinh tế; Đề án Sáp nhập Khoa Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng và 

Khoa Nghệ thuật thành Khoa Giáo dục Thể chất và Nghệ thuật; đã thực hiện đổi tên Khoa Giáo 

dục Tiểu học và Mầm non thành Khoa Giáo dục Mầm non; Sáp nhập Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng với Phòng Thanh tra thành Phòng Quản lý chất lượng; thành lập Ban Truyền 

thông - Tuyển sinh của Nhà trường. Như vậy, cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường ĐHPY 

được quan tâm xây dựng, thường xuyên rà soát và cải tiến để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, từng 

bước hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đạt được kết quả công việc như mục tiêu Nhà 

trường đề ra [H03.3.003], [H03.3.004]. 

  Nhà trường đã thực hiện việc rà soát 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. Đảng ủy Trường ĐHPY (khóa X) 

nhiệm kỳ 2015-2020 đã ra Nghị quyết chỉ đạo việc điều chỉnh bổ sung Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường và xây dựng một số văn bản có liên quan (Nghị quyết 

số 21/NQ-ĐUĐH ngày 30.3.2017). Trên cơ sở đó, Nhà trường đã tiến hành rà soát và ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường (Quyết định số: 132/QĐ-ĐHPY ngày 

19.04.2019). Để sự phối hợp giữa các đơn vị rõ ràng, không chồng chéo Lãnh đạo Trường ĐHPY 

đã có Thông báo kết luận về công tác soạn thảo, ban hành và cập nhật văn bản mới trong năm 

học 2020-2021 (Thông báo số: 394/TB-ĐHPY ngày 19.8.2020). Trong chu kỳ kiểm định chất 

lượng, Nhà trường đã rà soát và thay đổi 01 lần Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY 

(Nghị quyết số: 07/NQ-HĐT ngày 24.02.2021) [H03.3.005]. Khi cơ cấu lãnh đạo thay đổi, Ban 

Giám hiệu đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ giữa các thành viên của lãnh đạo Trường, đảm 

bảo cho Tập thể lãnh đạo Trường làm việc đúng nguyên tắc và giải quyết công việc theo đúng 
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lĩnh vực, phạm vi được phân công phụ trách (Thông báo số: 553/TB-ĐHPY ngày 8.10.2021) 

[H03.3.006]. 

  Hằng năm, nhân sự tham gia vào cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Nhà trường được định kỳ 

đánh giá. BGH được đánh giá theo Quy định của Tỉnh ủy Phú Yên về kiểm điểm, đánh giá, xếp 

loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị ở tỉnh (Quy định số 

11-QĐi/TU ngày 09.11.2018). Kết quả đánh giá xếp loại được gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú 

Yên để làm cơ sở luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tỉnh. Lãnh đạo các 

đơn vị thuộc, trực thuộc Trường được đánh giá theo quy định của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định số: 90/2020/NĐ-CP ngày 13.8.2020) 

và quy định của Tỉnh Phú Yên (Công văn số 2835-CV/BTCTU ngày 18.12.2018). Trong giai 

đoạn 2017-2021, Trường ĐHPY đã triển khai đánh giá cán bộ viên chức hằng năm tại các đơn 

vị (theo năm học), sau đó Nhà trường xem xét, quyết định số lượng cá nhân được xếp loại “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% so với tổng số được xếp loại “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trong toàn Trường theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ 

tương đồng (Trưởng phòng, khoa, trung tâm; phó Trưởng phòng, khoa, trung tâm;…) 

[H03.3.007]. Kết quả đánh giá hằng năm của GVVC chức các đơn vị được sử dụng làm cơ sở 

bổ nhiệm, luân chuyển, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Trường, cấp Tỉnh và 

dùng để đánh giá xếp loại đảng viên vào dịp cuối năm. 

  Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐHPY về phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 

2014-2020 (Nghị quyết số 107-NQ/ĐUĐH ngày 03.10.2014); Chương trình hành động của 

Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04.11.2013 của BCH Trung ương Đảng 

(Chương trình số 141-CTr/ĐUĐH ngày 31.12.2014); Quy hoạch phát triển đào tạo Trường 

ĐHPY đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung 

Bộ-Tây Nguyên (giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến năm 2030) được Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHPY nghiệm thu (tháng 12 năm 2014); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHPY 

lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-

2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến năm 2035 [H03.3.008]. Đồng thời, dựa vào kết quả đánh giá xếp loại viên chức hằng 

năm, Nhà trường đã xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp. Đối với 

cán bộ lãnh đạo cấp Trường, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên đã ra Thông báo xác nhận quy hoạch 
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cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 (Thông báo số 180-TB/BTCTU ngày 21.06.2013); 

đã ra Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số: 233-QĐ/BTCTU ngày 22.12.2016). Đối với cán bộ quản 

lý các đơn vị thuộc Trường: Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý 

cấp khoa, phòng và tương đương giai đoạn 2015-2020 đã được Nhà trường phê duyệt có 52 

người (Thông báo số: 379/TB-ĐHPY ngày 23.5.2019). Nhà trường đã hoàn thành quy hoạch 

cán bộ quản lý cấp khoa, phòng và tương đương của Trường giai đoạn 2020-2025 (Thông báo 

số: 380/TB-ĐHPY ngày 23.5.2019) [H03.3.009]. Việc quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản 

lý của Nhà trường đảm bảo đúng quy định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên cũng như Quy 

chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường. Trong giai đoạn 5 năm (2017-2021), Nhà trường đã 

bổ nhiệm 84 cán bộ quản lý cấp khoa, phòng và tương đương, bao gồm: Trưởng đơn vị 13 (có 

6 bổ nhiệm lại), 22 Phó trưởng đơn vị (có 8 bổ nhiệm lại), 20 Trưởng bộ môn (có 10 bổ nhiệm  

lại), trong số này có 100% nằm trong quy hoạch cán bộ quản lý của Trường [H03.3.010], 

[H03.3.011]. Các vị trí được bổ nhiệm đều đáp ứng yêu cầu của Luật Giáo dục đại học năm 

2012, Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, Điều lệ Trường đại học, đúng với quy định của 

Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Yên và phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mạng của Nhà trường. Tuy nhiên, 

vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường chưa thực sự phát huy tốt vai 

trò, chức trách và nhiệm vụ được giao, nên đã ảnh hưởng đến những hoạt động chung của Nhà 

trường; vẫn còn thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao, giàu kinh nghiệm để tổ 

chức đào tạo, NCKH; để chủ trì mở mã ngành đào tạo mới. Nguyên nhân chủ yếu là do Trường 

ĐHPY là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Tỉnh nên chưa tự chủ hoàn toàn về công tác nhân 

sự; đồng thời do nguồn cán bộ quy hoạch ngày càng thu hẹp do số lượng biên chế ngày càng 

giảm. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

  Tiêu chí 3.4: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được cải tiến nhằm tăng hiệu quả 

quản lý và đạt được hiệu quả công việc của CSGD như mong muốn. 

  Mô tả: 

  Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường ĐHPY được cải tiến dựa trên kết quả rà soát, đánh 

giá hằng năm. Việc thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị trực thuộc Trường được tiến hành 

theo quy định của UBND tỉnh Phú Yên (Quyết định số: 11/QĐ-UBND ngày 21.4.2014) 
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[H03.4.001]. Trong giai đoạn 2017-2021, trên cơ sở rà soát cơ cấu quản lý hằng năm, Nhà trường 

đã thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu lãnh đạo và quản lý theo định hướng phát triển của Trường 

như: Sáp nhập Ban Quản lý Ký túc xá vào Phòng Hành chính-Quản trị; sáp nhập Trung tâm Hỗ 

trợ sinh viên vào Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (Quyết định số: 382/QĐ-ĐHPY; 383/QĐ-

ĐHPY ngày 27.7.2018). Đổi tên Khoa Tâm lý-Giáo dục thành Khoa Sư phạm; thành lập Trung 

tâm Khoa học và Công nghệ (Quyết định số: 260/QĐ-ĐHPY; 261/QĐ-ĐHPY ngày 27.8.2020). 

Sáp nhập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng với Phòng Thanh tra thành Phòng Quản lý 

chất lượng; đổi tên khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non thành Khoa Giáo dục Mầm non (Quyết 

định số: 301/QĐ-ĐHPY; 302/QĐ-ĐHPY ngày 6.8.2021). Như vậy, tổng số đơn vị thuộc Trường 

ĐHPY tại thời điểm ngày 13.12.2021 là 22 đơn vị; số đơn vị giảm: 03 đơn vị và tỷ lệ giảm 12% 

so với thời điểm trước năm 2017 [H03.4.002]. Tuy nhiên, việc điều chỉnh, cải tiến cơ cấu quản 

lý vẫn chưa được triển khai một cách bài bản, khoa học; chưa xây dựng được quy định và kế 

hoạch thực hiện cải tiến. Việc thực hiện rà soát chưa được triển khai đồng bộ trên quy mô tổng 

thể của toàn trường; hoặc việc thực hiện rà soát cơ cấu quản lý chưa được triển khai kịp thời, 

vẫn còn chậm so với yêu cầu thực tế của Nhà trường. Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý một số 

vị trí còn chậm do cán bộ quy hoạch các chức danh quản lý chưa đạt chuẩn theo quy định. 

  Trường ĐHPY đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy định về vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trường và mối liên hệ 

giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt hiệu quả công việc. 

Đã bổ sung, điều chỉnh và ban hành 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 để thuận lợi cho việc quản lý và điều hành: 

Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường (Quyết định số: 132/QĐ-ĐHPY ngày 

19.04.2019); Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường (Nghị quyết số: 09/NQ-

HĐT ngày 09.4.2021); Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHPY (Nghị quyết số: 07/NQ-HĐT ngày 24.02.2021) thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHPY ban hành năm 2019; Nhà trường đang rà soát văn bản và đề xuất “Sửa 

đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Phú Yên” cho phù hợp với quy định của Nhà 

nước hiện hành (Thông báo số: 549/TB-ĐHPY ngày 7.10.2021) [H03.4.003]. Tuy nhiên, việc 

tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật các văn bản quy định về vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu 
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quản lý còn chậm, chưa được triển khai kịp thời.   

  Trên cơ sở quy hoạch và kết quả đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, Nhà trường đã 

tiến hành bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý và đề xuất với cơ quan chủ quản cũng 

như các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Năm 2017, TS. Trần Văn Chương 

(Hiệu trưởng) nghỉ quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định phân công TS. 

Nguyễn Định (Phó Hiệu trưởng) phụ trách Trường Đại học Phú Yên (Quyết định số: 751/QĐ-

UBND ngày 12.04.2017); khi PGS.TS Nguyễn Huy Vị (Phó Hiệu trưởng) chuyển công tác đến 

cơ quan khác, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định bổ nhiệm TS. Trần Lăng giữ chức 

vụ Phó Hiệu trưởng (Quyết định số: 1484/QĐ-UBND ngày 28.7.2017). Năm 2019, khi PGS.TS 

Nguyễn Thị Thu Trang (Phó Hiệu trưởng) nghỉ quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết 

định bổ nhiệm TS. Lê Đức Thoang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng (Quyết định số: 1784/QĐ-

UBND ngày 04.11.2019); khi TS. Nguyễn Định (Phó Hiệu trưởng phụ trách) nghỉ hưu, Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định giao điều hành hoạt động Trường ĐHPY cho TS. Trần 

Lăng (Quyết định số: 1467/QĐ-UBND ngày 20.10.2021) và đến tháng 01 năm 2022 Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định công nhận TS. Trần Lăng làm Hiệu Trưởng Trường ĐHPY 

nhiệm kỳ 2020-2025 (Quyết định số: 21/QĐ-UBND ngày 7.01.2022). Trong giai đoạn 2017-

2021, Nhà trường đã bổ nhiệm 84 cán bộ quản lý cấp khoa, phòng và tương đương, bao gồm: 

Trưởng đơn vị 13 (có 6 bổ nhiệm lại), 22 Phó trưởng đơn vị (có 8 bổ nhiệm lại), 20 Trưởng bộ 

môn (có 10 bổ nhiệm lại), trong số này có 100% nằm trong quy hoạch cán bộ quản lý của Trường 

[H03.4.004], [H03.4.005], [H03.4.006].     

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

 - Cơ cấu quản lý của Trường ĐHPY được thiết lập rõ ràng, theo đúng quy định của pháp 

luật Việt Nam hiện hành; phù hợp với quy định của tỉnh Phú Yên, với điều kiện thực tế của địa 

phương; phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi và các mục tiêu phát triển của Nhà 

trường.  

  - Lãnh đạo Trường ĐHPY đã chủ động, tích cực tổ chức và trực tiếp tham gia vào việc 

tuyên truyền, định hướng Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa, Giá trị cốt lõi và các mục tiêu phát triển 

của Trường ĐHPY đến GVGV, người học, nhà sử dụng lao động, các tổ chức xã hội - nghề 
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nghiệp thông qua nhiều hình thức khác nhau.      

  - Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường ĐHPY được quan tâm xây dựng, thường xuyên rà 

soát và cải tiến để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, từng bước hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý và đạt được kết quả công việc như mục tiêu Nhà trường đề ra. 

  - Trường ĐHPY đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy định về vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trường và mối liên hệ 

giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt hiệu quả công việc 

như mong muốn.  

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

  - Vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Trường chưa thực sự phát 

huy tốt vai trò, chức trách và nhiệm vụ được giao, nên đã ảnh hưởng đến những hoạt động chung 

của Nhà trường. 

  - Việc điều chỉnh, cải tiến cơ cấu quản lý vẫn chưa được triển khai một cách bài bản, khoa 

học, chưa xây dựng được quy định và kế hoạch thực hiện cải tiến. 

   - Việc tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật các văn bản quy định về vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ 

cấu quản lý còn chậm, chưa được triển khai kịp thời.     

 3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Lãnh đạo Trường lựa chọn những 

viên chức có năng lực, trách 

nhiệm cao để quy hoạch và bổ 

nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các đơn vị; Nhà trường đầu tư 

kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng 

Đảng ủy; 

BGH; 

P.TCCB 

(Năm học 

2022-2023) 
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cao năng lực công tác, kỹ năng 

nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và 

đạo đức công vụ.    

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Lãnh đạo Trường giao cho Phòng 

TCCB xây dựng quy định và kế 

hoạch để thực hiện cải tiến cơ cấu 

quản lý của Nhà trường; triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin 

trong lãnh đạo, quản lý các hoạt 

động của Trường. 

BGH; 

P.TCCB 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-2025) 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

BGH Nhà trường giao nhiệm vụ 

cho Phòng TCCB phối hợp với 

Phòng HC-QT thực hiện rà soát, 

bổ sung và cập nhật các văn bản 

quy định về vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và mối 

liên hệ giữa các thành phần trong 

cơ cấu quản lý kịp thời; bố trí 01 

viên chức có chuyên môn về Luật 

hoặc Hành chính công để theo dõi 

rà soát, bổ sung và cập nhật các 

văn bản của Trường.  

BGH; 

P.TCCB; 

P.HC-QT 

(Quý III, 

năm 2022) 

 

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Lãnh đạo Trường ĐHPY tiếp tục 

quan tâm xây dựng cơ cấu quản lý 

tinh gọn, phù hợp theo định hướng 

về Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt 

lõi và các mục tiêu phát triển mà 

Nhà trường đề ra. 

BGH; 

P.TCCB; 

P.HC-QT 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-2025) 

 

5 Phát huy Lãnh đạo Trường ĐHPY xây Đảng ủy;  (Năm học  
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điểm mạnh 

2 

dựng kế hoạch kết nối, tuyên 

truyền, giới thiệu, định hướng tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và 

các mục tiêu chiến lược của Nhà 

trường đến các bên liên quan 

nhằm đem lại hiệu quả để nâng 

cao chất lượng lãnh đạo, quản lý. 

HĐT; 

BGH; 

P.CTHSSV 

2022-2023) 

6 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Lãnh đạo Trường ĐHPY tiếp tục 

duy trì việc xây dựng, rà soát, cải 

tiến và điều chỉnh về cơ cấu quản 

lý để tăng hiệu quả và chất lượng 

công tác lãnh đạo, quản lý. 

Đảng ủy; 

BGH; 

P.TCCB.  

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-2025) 

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Lãnh đạo Trường ĐHPY chỉ đạo 

cho Phòng TCCB lựa chọn những  

GVVC có năng lực, có trách 

nhiệm để bố trí công việc rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung các văn bản 

quy định về vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

Trường và mối liên hệ giữa các 

thành phần trong cơ cấu quản lý 

nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt 

hiệu quả công việc. 

BGH; 

P.TCCB; 

P.HC-QT. 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-2025) 

 

 

  4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 3 4,50 

Tiêu chí 3.1 5.0 

Tiêu chí 3.2 5.0 

Tiêu chí 3.3 4.0 

Tiêu chí 3.4 4.0 
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 Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược 

  Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mệnh 

và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.  

  Mô tả: 

  Phòng QLKH & HTQT được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐHPY 

về việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc (Quyết định số: 223/QĐ-ĐHPY ngày 

10.6.2009), trên cơ sở Đề án tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Trường ĐHPY đã được 

UBND Tỉnh Phú Yên phê duyệt (Quyết định số: 114/QĐ-UBND ngày 15.01.2009) [H04.1.001]. 

Phòng có chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc điều hành và quản lý 

về lĩnh vực kế hoạch NCKH và HTQT, đề xuất việc xây dựng các quy chế quy định liên quan 

đến công tác NCKH & HTQT (Quyết định số: 132/QĐ-ĐHPY ngày 19.4.2019) và là đơn vị 

được Nhà trường giao nhiệm vụ làm  đầu mối để tổ chức xây dựng và giám sát việc thực hiện 

Kế hoạch chiến lược phát triển của Trường. Năm 2015, Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo và 

Ban biên soạn Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 gồm: Ban chỉ đạo có 04 thành viên, Ban biên soạn chia làm 04 nhóm chuyên 

trách (Quyết định số: 603/QĐ-ĐHPY ngày 04.11.2015); Năm 2019, Nhà trường đã thành lập 

Ban xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2035, gồm có 07 thành viên, được phân công phụ trách 07 lĩnh vực (Quyết định số: 648/QĐ-

ĐHPY ngày 31.12.2019) [H04.1.002]. Các thành viên tham gia xây dựng chiến lược bao gồm: 

Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, phòng, trung tâm, GV và các tổ chức Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên, Hội SV của Trường.   

  Để xây dựng chiến lược, Nhà trường đã ban hành Quy định về quy trình xây dựng chiến 

lược của Trường ĐHPY (Quy định số: 594/QyĐ-ĐHPY ngày 27.10.2015); Quy trình xây dựng 

chiến lược của Trường ĐHPY (Quy định số: 648/QĐ-ĐHPY ngày 31.12.2019). Ban biên soạn 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030, 

được Nhà trường ra quyết định thành lập năm 2015 chia làm 04 nhóm. Nhóm 01 được phân 

công phụ trách các nội dung như: mở đầu, kết luận, bối cảnh, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, 

thách thức, mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, định hướng phát triển, xây dựng đội ngũ, 

cơ sở vật chất, tài chính; nhóm 02 được phân công phụ trách các nội dung: đào tạo, đảm bảo 
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chất lượng; nhóm 03 phụ trách các nội dung: NCKH, HTQT, công tác sinh viên, công nghệ 

thông tin; nhóm 04 phụ trách: tổng hợp và biên tập (Thông báo số: 659/TB-ĐHPY ngày 

13.11.2015)[H04.1.003]. Ban xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2035 được thành lập năm 2019, gồm 07 thành viên, phụ trách 07 lĩnh 

vực: Phụ trách chung, Cấu trúc chiến lược; Tổng hợp, Mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt 

lõi; Công tác đào tạo, Bồi dưỡng; Tổ chức bộ máy; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên; Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế; Tài chính và cơ sở vật chất, Xây dựng môi trường 

giáo dục đại học; Kinh phí; Thống kê, tổng hợp số liệu [H04.1.004]. Việc xây dựng Kế hoạch 

chiến lược phát triển phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

được thực hiện theo quy trình gồm 06 bước. Bước 1: Xác định mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và 

giá trị cốt lõi; bước 2: Phân tích môi trường bên ngoài nhà trường; bước 3: Phân tích môi trường 

bên trong nhà trường; bước 4: Xây dựng, phê duyệt và ban hành chiến lược; bước 5: Triển khai 

thực hiện chiến lược; bước 6: Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện. Việc xây dựng Chiến lược 

phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 được thực hiện theo quy 

trình gồm 07 bước. Bước 1: Xác định mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi; bước 2: 

Phân tích môi trường bên ngoài nhà trường; bước 3: Phân tích môi trường bên trong nhà trường; 

bước 4: Soạn thảo dự thảo chiến lược và lấy ý kiến các bên; bước 5: Phê duyệt và ban hành 

chiến lược; bước 6: Triển khai thực hiện chiến lược; bước 7: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện và điều chỉnh. Nhà trường đã tham khảo ý kiến đóng góp của các bên liên quan bao gồm: 

Lãnh đạo Trường, viên chức quản lý các đơn vị, GVVC, SV các lớp đại học, cao đẳng, cựu SV, 

các cơ quan, đơn vị (sở, ngành) ngoài Trường để hoàn thiện bản dự thảo Chiến lược trước khi 

phê duyệt và ký ban hành (Thông báo số: 14/TB-ĐHPY ngày 13.01.2020; Thông báo số: 

456/TB-ĐHPY ngày 14.9.2020; Thông báo số: 506/TB-ĐHPY, Thông báo số: 507/TB-ĐHPY 

ngày 02.10.2020) [H04.1.005], [H04.1.006].  

  Nhà trường đã ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số: 04/QĐ-ĐHPY ngày 04.01.2016) đã công bố Sứ 

mạng, Tầm nhìn của Nhà trường là cơ sở để xây dựng mục tiêu chiến lược chung và mục tiêu 

chiến lược cho từng lĩnh vực hoạt động của Trường. Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHPY giai đoạn 2016-2025 bao gồm mục tiêu Chiến lược tổng quát và mục tiêu cụ thể kèm 

theo các giải pháp, trong đó có các lĩnh vực cụ thể như: Chiến lược đào tạo, chiến lược NCKH, 
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chiến lược xây dựng đội ngũ, tổ chức bộ máy, chiến lược xây dựng cơ sở vật chất, chiến lược 

phát triển nguồn tài chính, chiến lược HTQT, chiến lược công nghệ thông tin, chiến lược công 

tác sinh viên, chiến lược đảm bảo chất lượng. Song song với việc hướng dẫn xây dựng Chiến 

lược phát triển, Nhà trường đã ra thông báo hướng dẫn việc xây dựng báo cáo tổng kết năm học 

và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới. Các đơn vị được phân công tham gia xây 

dựng báo cáo gửi file văn bản đến địa chỉ E-mail: phonghcqt@pyu.edu.vn theo thời gian quy 

định; Phòng HC-QT tổng hợp các nội dung báo cáo của các đơn vị thành báo cáo chính thức 

trình Hiệu trưởng phê duyệt. Đến năm 2021, Nhà trường đã điều chỉnh lại Sứ mạng, Tầm nhìn 

(Nghị quyết số: 14/NQ-HĐT ngày 04.11.2021). Các mục tiêu chiến lược trong từng lĩnh vực 

của Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

vẫn còn phù hợp với Sứ mạng, Tầm nhìn đã được điều chỉnh năm 2021. Kết quả đánh giá hằng 

năm về các lĩnh vực hoạt động của Trường cho thấy Chiến lược phát triển Nhà trường cũng như 

định hướng phát triển của từng lĩnh vực hoạt động nhìn chung là phù hợp với Sứ mạng, Tầm 

nhìn, Giá trị cốt lõi và các mục tiêu mà Nhà trường đã đặt ra như: Đào tạo đáp ứng yêu cầu 

nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên, khu vực Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên; đẩy mạnh hoạt động NCKH phục vụ nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế, văn hoá - xã 

hội của tỉnh Phú Yên, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; xây dựng đội ngũ có đủ phẩm 

chất, năng lực, số lượng và cơ cấu hợp lý; xây dựng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn, 

đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu cơ bản của đào tạo và NCKH; mở rộng, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác HTQT nhằm làm cho HTQT trở thành một trong những phương thức căn bản 

để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH;…Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy, NCKH và công tác quản lý nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu của một trường đại học tiên 

tiến [H04.1.007], [H04.1.008]. Như vậy, Trường ĐHPY đã triển khai xây dựng kế hoạch chiến 

lược phát triển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các nguồn lực của Nhà trường; nội dung 

chiến lược đã gắn kết với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên và khu vực Nam 

Trung Bộ trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận 

GVVC và SV chưa quan tâm nghiên cứu để nắm vững các mục tiêu và giải pháp cụ thể mà 

Trường ĐHPY đề ra trong Chiến lược nên đã ảnh hưởng đến lộ trình triển khai thực hiện Chiến 

lược phát triển Nhà trường. Một số GVVC chưa nhận thức đầy đủ về thực hiện Quy chế dân chủ 

cơ sở nên chưa thực sự quan tâm nghiên cứu để nắm vững các văn bản mà Trường ĐHPY ban 
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hành, trong đó có Chiến lược phát triển Nhà trường; chất lượng tham mưu của một số đơn vị 

chưa đáp ứng yêu cầu công việc; công tác khen thưởng nhân rộng các điển hình trong Nhà 

trường chưa kịp thời [H04.1.009].      

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

  Tiêu chí 4.2: Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch 

ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

   Mô tả: 

  Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 

2030 đã hoạch định chính sách, chiến lược kèm theo các chỉ tiêu kế hoạch cho 9 lĩnh vực chính 

của Nhà trường [H04.2.001]. Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến năm 2035 đã đề ra mục tiêu tổng quát và xác định các mục tiêu phát triển cụ thể đến 

năm 2025 (gồm 9 mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực chủ chốt của Nhà trường). Trên cơ sở các 

chiến lược, Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch chi tiết theo từng lĩnh vực để triển khai thực hiện 

Chiến lược phát triển Trường. Bản Kế hoạch này đã xác lập kế hoạch dài hạn 5 năm, kế hoạch 

trung hạn 2 năm và kế hoạch ngắn hạn từng năm theo một khung logic hành động và phân thành 

những tiêu chí phải thực hiện cho từng lĩnh vực cụ thể như: Đào tạo và Bảo đảm chất lượng giáo 

dục; Khoa học-Công nghệ và HTQT; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất;…đi kèm với các chỉ tiêu 

thực hiện (KPIs) và khung thời gian thực hiện (giai đoạn 2021-2025) có đơn vị chịu trách nhiệm 

chính, các đơn vị phối hợp thực hiện [H04.2.002]. Căn cứ vào các tiêu chí nội dung nhiệm vụ 

với các chỉ tiêu thực hiện đã được xác định trong Bản kế hoạch cho từng lĩnh vực, các đơn vị, 

khoa và các bộ phận liên quan trong Trường xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị mình cho 

từng năm để đạt được các chỉ tiêu đã xác định. Kế hoạch hành động hằng năm này đã đồng thời 

cập nhật các yêu cầu của UBND tỉnh Phú Yên, của Bộ Giáo dục-Đào tạo và tình hình thực tế 

của Nhà trường. Trên cơ sở các kế hoạch hoạt động hằng năm, Nhà trường đã khẳng định lại 

nhiệm vụ với các chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị trong Trường bằng Thông báo giao nhiệm vụ, 

chỉ tiêu kế hoạch từng năm và đến năm 2025 [H04.2.003], [H04.2.004]. Như vậy, các kế hoạch, 

chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2021-2025 đã được quán 

triệt và chuyển tải thành các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn theo một khung logic hành 

động và phân thành những tiêu chí phải thực hiện cho từng lĩnh vực cụ thể của Nhà trường. Tuy 

nhiên, việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị trực thuộc Trường còn 
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chậm so với kế hoạch chung của Nhà trường. Trong khi đó, Nhà trường chưa có các biện pháp 

cụ thể để giám sát thực hiện kế hoạch công tác ở các đơn vị trong Trường; đội ngũ giảng viên, 

viên chức thừa thiếu cục bộ; cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị dạy học của Nhà trường chưa 

được đầu tư đúng mức trong một thời gian dài [H04.2.005].  

  Các Kế hoạch, chiến lược phát triển Nhà trường và kế hoạch hoạt động hằng năm (theo 

năm học) được công bố rộng rãi trên hệ thống xử lý văn bản của Nhà trường. Hệ thống này theo 

dõi được các thao tác xử lý hồ sơ công việc, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành nhiệm vụ 

của các đơn vị trong Trường. Tất cả GVVC trong Trường đều có thể truy cập vào hệ thống để 

theo dõi, tiếp nhận thông tin và triển khai thực hiện trên trang thông tin điện tử của Trường 

(http://pyu.edu.vn) [H04.2.006]. Chiến lược phát triển Nhà trường và Kế hoạch hoạt động hằng 

năm được lưu trữ tại văn thư, được phổ biến tới toàn thể GVVC thông qua việc tổ chức Lễ khai 

giảng năm học mới, lớp Bồi dưỡng chính trị hè, Hội nghị viên chức hằng năm với sự tham gia 

đầy đủ của GVVC toàn trường; thông qua các cuộc họp giữa Lãnh đạo Trường với các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường [H04.2.007], [H04.2.008], [H04.2.009]. 

  Các kế hoạch của Nhà trường được các đơn vị trong toàn Trường cụ thể hóa thành kế 

hoạch, nhiệm vụ hằng năm của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện như: Kế hoạch công 

tác HSSV; Kế hoạch công tác ĐBCL giáo dục; Chương trình, kế hoạch Thanh tra pháp chế; Kế 

hoạch công tác NCKH và HTQT;…[H04.2.010]. Đồng thời, các cá nhân GVVC cũng đã xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thông qua bản Kế hoạch đăng ký học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng năm. Hằng tháng, các đơn vị gửi báo cáo 

kết quả thực hiện công việc và kế hoạch trong tháng, Nhà trường giao cho Phòng HC-QT làm 

đầu mối có nhiệm vụ tổng hợp và triển khai kế hoạch công tác tháng trong các cuộc họp giao 

ban. Cuối năm học các đơn vị thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm 

vụ của đơn vị và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cho năm học tiếp theo, đồng thời gửi báo cáo 

về Nhà trường để tổng hợp và xây dựng kế hoạch cho năm học mới [H04.2.011].   

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

  Tiêu chí 4.3: Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để 

đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

  Mô tả: 

  Trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 

http://office.pvu.vn:8810/Pages/Home.aspx
http://office.pvu.vn:8810/Pages/Home.aspx
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năm 2030 (Quyết định số: 04/QĐ-ĐHPY ngày 04.01.2016) đã xác định rõ các KPIs, các chỉ tiêu 

phấn đấu chính cho các lĩnh vực bao gồm: Đào tạo, NCKH, xây dựng đội ngũ, tổ chức bộ máy, 

xây dựng cơ sở vật chất, phát triển nguồn tài chính, HTQT, công nghệ thông tin, công tác sinh 

viên, đảm bảo chất lượng. Các KPIs này được lượng hóa nên thuận lợi cho việc đo lường và 

đánh giá mức độ thực hiện với mốc thời gian thực hiện. Cụ thể đến 2025: Về Đào tạo: đáp ứng 

yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên, khu vực Nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên; góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của  tỉnh Phú Yên. Về NCKH: 

Trường ĐHPY là một trung tâm hoạt động có chất lượng và hiệu quả trong NCKH và chuyển 

giao công nghệ của tỉnh Phú Yên, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về xây dựng đội ngũ: 

Có đủ phẩm chất, năng lực, số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng, liên 

tục giữa các thế hệ cán bộ quản lý và giảng viên. Về cơ sở vật chất: Xây dựng kết cấu hạ tầng, 

trang thiết bị đạt tiêu chuẩn, đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu cơ bản của đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ, hoạt động NCKH và các hoạt động khác, hoạt động vui chơi, giải trí cho SV. Về tài 

chính: Huy động mọi nguồn lực nhằm từng bước tạo nguồn tài chính đủ để đảm bảo hoạt động 

đào tạo: Đảm bảo quy mô đào tạo và phát triển mã ngành đào tạo; Liên kết phát triển đào tạo 

sau đại học; Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho viên chức và sinh viên theo 

quy định; Đảm bảo cho phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; Từng bước tăng 

cường CSVC thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và các hoạt động khác. Về HTQT: Mở rộng, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác HTQT nhằm làm cho HTQT trở thành một trong những 

phương thức quan trọng, căn bản để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH của trường 

ĐH Phú Yên. Về Công nghệ thông tin: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT; Đẩy mạnh việc ứng 

dụng CNTT trong giảng dạy, NCKH và công tác quản lý nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu của 

một trường ĐH tiên tiến. Về Công tác sinh viên: Tạo môi trường chính trị, xã hội tốt để đào tạo 

sinh viên của Trường theo hướng phát triển toàn diện về đạo đức, sức khỏe, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết; có khả năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm phù 

hợp với chuyên ngành được đào tạo; có khả năng đáp ứng yêu cầu của xã hội. Về Đảm bảo chất 

lượng: Kiểm định chất lượng tất cả các chương trình đào tạo; tập trung kiểm tra mục tiêu đào 

tạo, kết quả thực hiện, kiểm tra nguồn nhân lực, vật lực phục vụ đào tạo, đảm bảo việc thực hiện 

thành công Kế hoạch chiến lược của nhà trường [H04.3.001]. 

  Các KPIs, các chỉ tiêu phấn đấu chính đảm bảo rõ ràng, đo lường được, có tính khả thi, 
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thích hợp, có mốc thời gian thực hiện. Trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai 

đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 xác định, Về đào tạo: Tổ chức đào tạo 20 ngành đại 

học (thêm 4 ngành: Kinh tế, Nông nghiệp, Quản trị kinh doanh/Quản trị du lịch, Giáo dục thể 

chất), 01 ngành thạc sĩ (Sinh học). Về NCKH: Số đề tài khoa học được đăng ký nghiên cứu ổn 

định từ 20 - 30 đề tài/năm, trong đó có dưới 10 đề tài cấp bộ/cấp tỉnh. Về xây dựng đội ngũ: Đến 

năm 2025, với quy mô đào tạo khoảng 5.000 SV, toàn Trường cần khoảng 250 GV (tất cả giảng 

viên dạy lý thuyết đều có trình độ thạc sỹ trở lên). Về trình độ GV: Trên 90 % thạc sĩ,  25% tiến 

sĩ trong tổng số GV; giảng viên dưới 40 tuổi phải có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 châu Âu 

hoặc TOEFL IPT 400, IBT 32, IELTS 4.5 trở lên để có thể gửi đi đào tạo tại các trường ĐH ở 

nước ngoài; 100% GV sử dụng thành thạo CNTT trong dạy học; 100% viên chức quản lý từ cấp 

khoa, phòng trở lên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, sử dụng 1 ngoại ngữ trong chuyên 

môn và giao tiếp với khách quốc tế; sử dụng thành thạo tin học trong công tác quản lý; 60% viên 

chức hành chính phục vụ đào tạo có trình độ thạc sĩ trở lên, sử dụng thành thạo CNTT trong 

công tác. Về cơ sở vật chất: Đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Trường Đại học Phú Yên với quy 

mô đầu tư 37.854 m2 sàn xây dựng, bao gồm các hạng mục chính: Nhà điều hành và Khối học 

chung, Khoa Kỹ thuật-Công nghệ, Khoa Nông nghiệp, Thư viện trung tâm, Giảng đường chung 

và các hạng mục thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật; trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. 

Năng lực thiết kế 3.500 SV. Tổng mức đầu tư 236.260 triệu đồng. Về HTQT: Tạo lập được mối 

liên kết đào tạo với một trường ĐH Cộng đồng của Hoa Kỳ hoặc của Canada trong khuôn khổ 

HTQT của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC); xây dựng sự hợp tác trong đào 

tạo và NCKH với các trường đại học trong khu vực Đông nam Á (Malaisia, Thái Lan, Brunei). 

Về CNTT: Sử dụng 100% phần mềm quản lý vào công tác quản lý nhà trường nhằm đáp ứng 

yêu cầu của một trường Đại học tiên tiến. Trong Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 xác định các chỉ tiêu chính đến năm 2025. Về Xây dựng tổ 

chức bộ máy: giảm ít nhất 10% số đơn vị thuộc Trường so với hiện nay để tinh gọn đầu 

mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện đúng Luật GDĐH và các 

quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; Về xây dựng đội ngũ GVVC: Nhà trường có 

100% GV đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp (trong đó 2.6% giảng viên hạng I, 27% giảng 

viên hạng II), có ít nhất 2.6% GV được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, 50% GV đạt trình độ 

tiến sĩ; Về đào tạo: Quy mô đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường đạt từ 4.000 đến 5.000 người 



53 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

học/năm với ít nhất 03 ngành đào tạo thạc sĩ, 13 ngành đào tạo ĐH, 01 ngành đào tạo CĐ và 

50 chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ/chứng nhận;  Về  NCK H:  mỗi năm có từ 05 đến 

10 công bố quốc tế trên các ấn phẩm khoa học có uy tín, mức độ tăng trưởng năm sau so với 

năm trước từ 7% đến 10%. 100% GV cơ hữu tham gia NCKH, trong đó mỗi GV/năm có ít 

nhất 01 công bố khoa học trong nước hoặc quốc tế, mỗi năm thực hiện từ 08 đến 12 đề tài 

cấp trường. Hàng năm, chủ trì đề xuất đăng ký từ 01 đến 02 đề tài và nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh 

và tương đương. Có từ 05 đến 08 đề tài NCKH cấp trường của SV, mức độ số lượng khoảng 

10% năm; Về xây dựng cơ sở vật chất: Xây dựng và đưa vào hoạt động trường sư phạm thực 

hành, các trung tâm thực hành ứng dụng về văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch, 

khoa học và công nghệ, thay thế trên 50% các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, NCKH và 

điều kiện làm việc; về tài chính: Trường là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và 

phấn đấu hàng năm có được thu nhập tăng thêm cho GVVC theo điều kiện tài chính của nhà 

trường; Về PVCĐ: Thành lập Ban liên lạc cựu SV vào cuối năm 2021, phát triển mạng lưới 

liên lạc cựu SV trên toàn tỉnh Phú Yên vào năm 2023 và cả nước vào năm 2025. Có ít nhất 03 

câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao và 02 câu lạc bộ chuyên ngành của SV hoạt động hiệu quả. 

Quỹ học bổng SV tăng từ 10% đến 15% hàng năm [H04.3.002]. 

  Trường ĐHPY thường xuyên giám sát, đánh giá và rà soát mức độ thực hiện các chỉ số 

thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính so với các mục tiêu chiến lược mà Nhà trường đã 

đề ra. Việc giám sát, đánh giá và rà soát mức độ thực hiện các KPIs, các chỉ tiêu phấn đấu chính 

so với mục tiêu chiến lược được thực hiện thông qua cuộc họp giao ban hằng tháng hằng quý 

của HĐT; thông qua báo cáo của các đơn vị, các báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường và 

báo cáo đánh giá thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2025, Đại hội Đảng bộ Trường 

ĐHPY lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 [H04.3.003], [H04.3.004]; thông qua các báo cáo: gửi 

Bộ Giáo dục-Đào tạo (Báo cáo số: 474/BC-ĐHPY ngày 01.9.2021), (Báo cáo số: 554/BC-ĐHPY 

ngày 8.10.2021); gửi Sở Nội vụ Phú Yên (Báo cáo số: 185/BC-ĐHPY ngày 11.5.2020); gửi Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên (Báo cáo số: 460/BC-ĐHPY ngày 15.9.2020) [H04.3.005], 

[H04.3.006]. Theo số liệu của các Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-

2020, các chỉ số (KPIs) đều được xác định hợp lý và đã khẳng định Chiến lược phát triển của 

Nhà trường là khả thi và được xác định đúng hướng. Kết quả đánh giá, rà soát mức độ hoàn 

thành kế hoạch hằng năm của Nhà trường đã báo cáo và được tỉnh Phú Yên và Bộ Giáo dục-
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Đào tạo đánh giá cao [H04.3.007], [H04.3.008]. Như vậy, Nhà trường đã triển khai công tác 

giám sát, đánh giá và rà soát mức độ thực hiện các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu 

chính so với các mục tiêu chiến lược. Nội dung các báo cáo tổng kết năm học, báo cáo đánh giá 

thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 của Nhà trường và báo cáo của các đơn vị đều có thống 

kê và đánh giá mức độ đạt được đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm học được giao, chỉ ra các hạn 

chế, nguyên nhân và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, để giúp Lãnh đạo Trường 

thực hiện việc rà soát, đánh giá mức độ triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

  Tiêu chí 4.4: Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, 

các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD.  

  Mô tả: 

   Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trường ĐHPY giai đoạn 2007-2017 

(Báo cáo số: 385/BC-ĐHPY ngày 17.07.2017); đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, tạo điều 

kiện cho sự phát triển của Trường ĐHPY (Báo cáo số: 299/BC-ĐHPY ngày 9.07.2020), Nhà 

trường đã xác định cần điều chỉnh Tầm nhìn, Sứ mệnh vào Chiến lược phát triển để phù hợp với 

định hướng phát triển và tình hình thực tế, cũng như để tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững 

của Trường ĐHPY. Nhà trường đã cải tiến trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược: Thông qua 

việc ban hành văn bản “Quy trình xây dựng Chiến lược Trường Đại học Phú Yên” (Quyết định 

số: 648/QĐ-ĐHPY ngày 31.12.2019). Quy trình đã cải tiến từ 6 bước lên 7 bước đã điều chỉnh, 

bổ sung thêm bước thứ 7 và có điều chỉnh nội dung trong các bước để cụ thể hóa các bước thực 

hiện, vai trò trách nhiệm của từng đơn vị và thời gian phối hợp hoàn thành kế hoạch hằng năm. 

Một số thành viên của Ban Soạn thảo Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 

2016-2025 (Quyết định số: 603/QĐ-ĐHPY ngày 04.11.2015) tiếp tục tham gia Ban Xây dựng 

Chiến lược khi thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai 

đoạn 2021-2025, đồng thời đã bổ sung thêm 01 thành viên mới người vào Ban Xây dựng Chiến 

lược [H04.4.001]. Nhà trường cũng đã ban hành một số Thông báo về việc phối hợp cung cấp 

dữ liệu, thông tin, đóng góp ý kiến cho Ban Xây dựng “Chiến lược phát triển Trường Đại học 

Phú Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035” [H04.4.002].  

  Hằng năm, Nhà trường đã thực hiện đánh giá kết quả đạt được so với chỉ tiêu phấn đấu đối 

với từng lĩnh vực như: Đào tạo, NCKH, HTQT, cơ sở vật chất, tài chính,…Kết quả đánh giá 
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được sử dụng cho việc xây dựng kế hoạch của năm học tiếp theo, thông qua Báo cáo tổng kết 

năm học hằng năm [H04.4.003]. Nhà trường đã Tổng kết việc thực hiện chương trình hành động 

số 07-Ctr/TU, ngày 26.04.2016 của Tỉnh ủy về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, 

đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng vào năm 2020 (Báo cáo số: 

310/BC-ĐHPY ngày 13.7.2020); Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục 

đại học giai đoạn 2019-2025 (Báo cáo số: 474/BC-ĐHPY ngày 01.9.2021), đã thực hiện đánh 

giá và đối sánh mức độ đạt được các chỉ số chính. Những chỉ số đạt và vượt kế hoạch bao gồm: 

Về Đào tạo: Quy mô đào tạo, bồi dưỡng trung bình đạt hơn 3.500 SV, học viên/năm học; Số SV 

tốt nghiệp: 4.497 SV; Liên kết đào tạo ĐH: 1.468 SV; Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ các loại hình: 

6.935 học viên. Quy mô hiện tại khoảng 1.700 SV hệ chính quy và hơn 1.200 SV, học viên các 

loại hình khác. Về NCKH: Tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn 2016-2020, toàn trường đã có 

85 đề tài NCKH được triển khai (51 đề tài cấp trường, 3 đề tài cấp tỉnh). Về HTQT: Trường đã 

ký kết hợp tác đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên với khoa Giáo dục học của Trường Đại 

học Công nghệ Malaysia (UTM) và Trường Đại học Băng Cốc (Thái Lan). Về cơ sở vật chất: 

Trường ĐHPY nằm trên khu đất diện tích 269.244,7 m2 tại trung tâm thành phố Tuy Hoà với 

một hệ thống nhà học và làm việc đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng, NCKH và các hoạt động khác của nhà trường. Một vài chỉ số chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch 

gồm: Kết quả tuyển sinh hệ chính quy có xu hướng giảm: Năm 2017 là 407 SV (đạt 55% so với 

chỉ tiêu), năm 2018 là 314 SV (đạt 37,8% so với chỉ tiêu), năm 2019 là 166 SV (đạt 23,9% so 

với chỉ tiêu), năm 2020 là 261 SV (đạt 29,8% so với chỉ tiêu) [H04.4.004]; Nguồn lực tài chính 

của nhà trường chủ yếu dựa vào ngân sách do UBND Tỉnh Phú Yên cấp qua số lượng SV, trong 

khi Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ; Trung tâm Khoa học-Công nghệ chưa thực hiện được tự chủ 

tài chính [H04.4.005]. 

  Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025 đã điều chỉnh, bổ sung một số 

lĩnh vực và các chỉ tiêu như: Ngoài Tầm nhìn, Sứ mạng có bổ sung thêm phần giải thích về Giá 

trị cốt lõi của Trường ĐH Phú Yên: Chất lượng: Nhà trường luôn đáp ứng nhu cầu của người 

học và xã hội. Hiệu quả: Chi phí không cao nhưng kiến thức và kỹ năng đảm bảo. Sáng tạo: 

Hướng đến sự vượt trội trong nhận thức và hoạt động. Vì cộng đồng: Nhà trường phục vụ xã 

hội, xã hội góp phần phát triển Nhà trường. Trong quá trình rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát 

triển, Nhà trường đã ban hành văn bản “Quy trình xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại 



56 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

học Phú Yên”, đồng thời ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng, trong đó ghi rõ Nhà trường đã 

từng bước khẳng định triết lý giáo dục đã được cam kết: “Chất lượng - Hiệu quả - Sáng tạo 

- Vì cộng đồng” và thực hiện sứ mạng là trường đại học địa phương, đào tạo đa ngành, đa 

cấp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển KTXH của 

tỉnh Phú Yên và góp phần phát triển nguồn nhân lực khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên. Đã 

điều chỉnh bổ sung mục tiêu chiến lược, trong đó xác định Mục tiêu tổng quát: Trường ĐHPY 

cam kết trở thành cơ sở GDĐH theo định hướng ứng dụng có uy tín, khẳng định giá trị thực 

chất trong đào tạo, NCKH, góp phần vào sự phát triển KTXH của tỉnh Phú Yên và cả nước; đồng 

thời xác định 09 mục tiêu phát triển cụ thể đến năm 2025 [H04.4.006]. Trên cơ sở đó, Nhà 

trường đã rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các văn bản như: Quy định NCKH sinh viên 

Trường ĐHPY; Quy chế quản trị tài sản trí tuệ Trường ĐHPY; Quy định về hoạt động kết nối 

và PVCĐ của Trường ĐHPY; Đề án vị trí việc làm Trường ĐHPY;…[H04.4.007], [H04.4.008]. 

Như vậy, Trường ĐHPY đã thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số lĩnh vực trong chiến lược phát 

triển Nhà trường; nhất là quan tâm đến việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan; do đó các 

mục tiêu, giải pháp đề ra là phù hợp với nguồn lực của Trường, có tính khả thi cao, thể hiện khát 

vọng vươn lên của Nhà trường. Tuy nhiên, các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch, chiến lược phát 

triển Trường ĐHPY thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung và cập nhật nhằm thích hợp với 

tình hình và yêu cầu phát triển ở địa phương và khu vực Nam Trung Bộ nên đã ảnh hưởng đến 

sự ổn định cũng như lộ trình phát triển của Nhà trường. Trong khi đó, nguồn tài chính của Nhà 

trường chủ yếu dựa vào ngân sách của Tỉnh Phú Yên cấp qua số lượng sinh viên (thường rất 

nhỏ, phụ thuộc vào quy mô tuyển sinh [H04.4.009].    

  - Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

 - Trường ĐHPY đã triển khai xây dựng và ban hành kế hoạch chiến lược phát triển phù 

hợp và gắn kết với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung 

Bộ trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025.  

  - Kế hoạch, chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2021-

2025 được chuyển tải thành các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn theo một khung logic 

hành động và phân thành những tiêu chí cho từng lĩnh vực cụ thể. 
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  - Nội dung các báo cáo của Nhà trường và báo cáo của các đơn vị trực thuộc đều có thống 

kê và đánh giá mức độ đạt được đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm học, chỉ ra hạn chế, nguyên 

nhân và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. 

  - Trường ĐHPY đã thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số lĩnh vực trong chiến lược phát 

triển Nhà trường, các mục tiêu, giải pháp đề ra phù hợp với nguồn lực hiện có, đảm bảo tính khả 

thi cao. 

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

  - Vẫn còn một bộ phận GVVC và SV chưa quan tâm nghiên cứu nắm vững mục tiêu và 

giải pháp cụ thể mà Trường ĐHPY đề ra trong Chiến lược. 

  - Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị trực thuộc Trường còn 

chậm so với kế hoạch chung của Nhà trường.  

  - Các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch, chiến lược phát triển Trường ĐHPY thường xuyên 

được thay đổi, bổ sung nên ảnh hưởng đến sự ổn định cũng như lộ trình phát triển của Nhà 

trường.  

 3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu 

và hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Nhà trường đa dạng hóa các hình 

thức phổ biến, tuyên truyền kế 

hoạch chiến lược đến GV, VC và 

SV trong trường; tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho GV, VC và SV 

nghiên cứu, nắm vững các mục tiêu 

và giải pháp mà Trường ĐHPY đề 

ra trong Chiến lược.  

BGH; 

P.ĐT; 

P.CTHSSV; 

Các Khoa. 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-

2025) 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Nhà trường ban hành quy định, 

hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các 

BGH; 

P.HCQT; 

(Năm học 

2022-
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đơn vị trong Trường xây dựng và 

triển khai thực hiện chương trình, 

kế hoạch công tác dài hạng, trung 

hạng, ngắn hạn. 

P.TCCB. 2023) 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Lãnh đạo trường giao nhiệm vụ 

cho Phòng HC-QT cập nhật thông 

tin về phát triển kinh tế-xã hội của 

địa phương và khu vực để kịp thời 

bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch 

dài hạng, trung hạng, ngắn hạn.cho 

phù hợp với tình hình và nguồn lực 

của Trường. 

BGH; 

P.HC-QT 

(Quý II, 

năm 2022) 

 

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Lãnh đạo Trường tiếp tục chỉ 

đạo việc rà soát, bổ sung chiến 

lược cho phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và nguồn lực của Nhà 

trường; đồng thời gắn kết chiến 

lược phát triển của Trường với sự 

phát triển KTXH địa phương, khu 

vực Nam Trung Bộ. 

BGH; 

P.HC-QT; 

P.QLKH& 

HTQT; 

P.ĐT; 

P.KHTC 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-

2025) 

 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Lãnh đạo Trường tiếp tục chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc quán 

triệt và chuyển tải chiến lược phát 

triển Nhà trường giai đoạn 2021-

2025 thành các kế hoạch dài hạn, 

trung hạn và ngắn hạn để triển khai 

thực hiện theo từng lĩnh vực cụ thể 

của Nhà trường. 

Đảng ủy; 

BGH; HĐT 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-

2025) 

 

6 Phát huy Nội dung các báo cáo kết quả thực P.HC-QT; Hằng năm  
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điểm mạnh 

3 

hiện của các đơn vị thuộc Trường 

hằng năm và theo giai đoạn tiếp tục 

bám sát vào các KPI mà Nhà 

trường đã xây dựng và ban hành. 

Tất cả các 

đơn vị thuộc 

Trường 

(Từ năm 

2022-

2025) 

7 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Trường ĐHPY tiếp tục xây dựng 

kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan đối với nội dung 

Chiến lược đã ban hành; xây dựng 

Website riêng để lấy ý kiến phản 

hồi của SV, học viên. 

BGH; 

P.HC-QT; 

P.QLKH& 

HTQT; 

P.ĐT; 

P.KHTC 

(Năm học 

2022-

2023) 

 

 

   4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 4 4,00 

Tiêu chí 4.1 4.0 

Tiêu chí 4.2 4.0 

Tiêu chí 4.3 4.0 

Tiêu chí 4.4 4.0 

 

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 

1. Mô tả: 

Nhà trường phân công các đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách về 

ĐT, NCKH và PVCĐ. Cụ thể như sau: 

- Đảng ủy, BGH: đưa nội dung liên quan đến hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ vào chỉ 

tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Đại hội [H5.01.007]; Hiệu trưởng ban hành các quy định, 

quy chế để chỉ đạo, phân công các đơn vị/ bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng chính sách về 

ĐT, NCKH và PVCĐ.  

Nhà trường đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên soạn/ Ban xây dựng 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Phú Yên theo từng giai đoạn: 2016 - 2025, tầm nhìn 
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đến 2030 và giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 [H5.01.002]. 

Trong Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm trực thuộc 

Trường ĐH Phú Yên (số 384//QĐ-ĐHPY ngày 20/7/2012; đến năm 2019, QĐ 384 được thay 

thế bởi QĐ 132/QĐ-ĐHPY ngày 19/4/2019) [H5.01.004], nêu rõ: 

(1). Phòng Đào tạo: có nhiệm vụ tham mưu xây dựng các chính sách về đào tạo; theo 

dõi, hướng dẫn, quản lý việc thực hiện các mục tiêu, phương thức đào tạo, bồi dưỡng; quản lý 

việc lựa chọn giáo trình cho các học phần trong các CTĐT của Nhà trường. 

(2) Phòng QLKH&HTQT: có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản 

lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác NCKH, công tác sở hữu 

trí tuệ và HTQT của Trường; tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH, hợp tác đào tạo; tổ chức hội 

thảo khoa học các cấp; tổ chức tuyển chọn, biên tập, xuất bản các tài liệu khoa học của Nhà 

trường; theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên. 

(3). Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: có nhiệm vụ triển khai các chủ trương, chính 

sách, các quy định của Bộ GD & ĐT về đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn trường; chủ trì 

và phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, CTĐT và xây dựng chuẩn đầu ra cho 

tất cả các CTĐT của Nhà trường. 

(4) Phòng Công tác học sinh - sinh viên: có nhiệm vụ phối hợp với phòng Đào tạo, các 

Khoa, các đơn vị chức năng trong và ngoài Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển 

quy mô, mở rộng không gian đào tạo; phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức quảng bá tuyển sinh, 

tiếp thị năng lực đào tạo, CTĐT của Nhà trường, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; phối hợp 

với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức cho HSSV tham gia các 

hoạt động xã hội, cộng đồng. 

(5) Các Khoa: có nhiệm vụ chủ trì và phối hợp với các phòng, ban chức năng của nhà 

trường tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào 

tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa; tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học. 

(6) Tạp chí Khoa học: có nhiệm vụ giới thiệu kết quả NCKH; xây dựng mạng lưới cộng 

tác viên để phát triển, nâng cao chất lượng các bài báo khoa học. 

(7) Phòng Thanh tra: tham mưu, theo dõi việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

nội bộ của các đơn vị và GVVC, SV trong Trường; tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội 

bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội 
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bộ trong Trường 

(8) Thư viện: có nhiệm vụ xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý các tài liệu trường 

xuất bản, công trình NCKH các cấp đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn 

thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu giảng dạy của Trường; tổ chức 

Hội nghị bạn đọc theo định kỳ. 

(9) Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: có nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất phương hướng 

phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn về CNTT, ngoại ngữ và đào tạo cấp chứng chỉ theo quy 

định. 

Trong Quy định tổ chức và hoạt động của HĐ KHĐT Trường Đại học Phú Yên 

[H5.01.002] chỉ rõ HĐ KHĐT nhà trường có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về CTĐT (đổi 

mới, phát triển, thẩm định CTĐT); về định hướng phát triển nghiên cứu KHCN, hợp tác quốc 

tế; về kế hoạch hợp tác, liên kết để triển khai các hoạt động liên quan đến ĐT, KH; về kiểm tra, 

đánh giá chất lượng các hoạt động liên quan đến chất lượng ĐT, KH. 

Để việc xây dựng các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ thống nhất, đồng bộ, ngoài 

căn cứ vào các văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ GDĐT, Bộ KHCN, các chính sách được 

xây dựng dựa trên các căn cứ, hướng dẫn: 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kì 2015- 2020 

và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kì 2020 - 2025 

[H5.01.005]. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHPY lần thứ X, nhiệm kì 2015- 2020 và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHPY lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025 [H5.01.007]. 

- Các văn bản chỉ đạo về đào tạo, NCKH và PVCĐ của Bộ GDĐT như: Công văn của 

Bộ GDĐT về đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở GDĐH và doanh nghiệp [H5.01.006], Chỉ thị về 

nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục [H5.01.006]. 

- Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2016 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030; Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Trường ĐHPY giai đoạn 2021- 

2025, tầm nhìn đến năm 2035 [H5.01.008] 

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035 [H5.01.009]. 

- Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHPY [H5.01.010]. 
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Nhà trường rất chú trọng công tác đào tạo, tập huấn GVVC về việc xây dựng các chính 

sách về ĐT, NCKH và PVCĐ. Nhà trường đã ban hành các Thông báo về các chương trình tập 

huấn, hội thảo, các tài liệu hội nghị liên quan đến đào tạo, NCKH và PVCĐ [H5.01.014], 

[H5.01.018]. 

Mỗi năm, nhà trường đều cử GVVC (theo quy định cụ thể của mỗi chương trình) tham 

gia các lớp tập huấn như tham gia Hội trại Đổi mới sáng tạo ĐH Huế năm 2021 [H5.01.012]; 

tham gia tập huấn Tài liệu hướng dẫn giảng dạy học phần Giáo dục hòa nhập cho các trường 

đào tạo giáo viên trình độ ĐH cà CĐ [H5.01.015(1)]; tham gia tập huấn sử dụng phần mềm 

tuyển sinh năm 2018 [H5.01.015(3)]; tập huấn công tác thi và tuyển sinh năm 2018 

[H5.01.015(4)]; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh ĐH, 

tuyển sinh CĐ, TC nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 [H5.01.015(5)]; tham dự Hội nghị 

đào tạo trực tuyến GDĐH trong dịch Covid-19 [H5.01.014 (5)]; tham gia tập huấn về giải pháp 

chuyển đổi số trong Trường ĐH [H5.01.014(4)]. 

 Liên quan đến xây dựng chính sách về NCKH, Nhà trường đã cử GVVC tham gia lớp tập 

huấn về Sở hữu trí tuệ [H5.01.012(4)]; tập huấn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông 

tin sở hữu công nghiệp [H5.01.014(3)]. 

 Liên quan đến xây dựng chính sách về PVCĐ, Nhà trường đã cử GVVC tham gia Hội thảo 

“Bảo vệ bờ biển” thuộc chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 [H5.01.012(1)]; tập huấn 

đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 [H5.01.015(7)]. 

  Bên cạnh đó, Nhà trường đã tham gia tích cực vào việc góp ý các dự thảo Kế hoạch, Nghị 

định liên quan đến ĐT, NCKH và PVCĐ, như Góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND Tỉnh thực 

hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh (ngày 17/9/2021), Góp ý dự thảo Nghị định 

quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học (Ngày 30/6/2020).  

 Nhà trường đã chủ trì tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho GVVC liên quan 

đến ĐT, NCKH và PVCĐ, như tập huấn chuyên môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

[H5.02.011], tập huấn Khai thác tài nguyên giáo dục mở - OER [H5.02.014].  

Nội dung các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ phù hợp với các chủ trương của Đảng, 

qui định của Nhà nước (đáp ứng các yêu cầu qui định của Luật Giáo dục, Luật giáo dục đại học, 

các thông tư và hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo) và phù hợp với sứ mạng và mục tiêu 
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chiến lược của Trường ĐHPY. Cụ thể như: 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học, số 34/2018/QH14:  

+ Mục 2. Điều 6: Hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học bao gồm chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa. Việc chuyển đổi giữa các hình thức 

đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc liên thông. 

Đối chiếu trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY [H5.01.001], mục 3 

điều 3: Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông giữa 

các chương trình và trình độ đào tạo. 

 + Mục c điều 18: Hội đồng đại học “quyết định về phương hướng đào tạo, hoạt động khoa 

học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. 

 Đối chiếu với quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt 

động của Hội đồng trường ĐHPY [H5.01.001(2)] là phù hợp. Cụ thể, Hội đồng Trường ĐHPY 

có nhiệm vụ quyết nghị phương hướng đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm 

bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường. [H5.01.002]. 

 Nội dung các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến 

lược của Nhà trường. Cụ thể: 

 Trong Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

[H5.01.029(1)] : 

 + Mục 3.1.2.3 Chiến lược đào tạo: Các giải pháp : Hoàn thiện quy trình đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ. Đến năm 2017, thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với các trình độ cao 

đẳng và đại học, các hệ đào tạo trong toàn Trường. 

 Năm 2017, Nhà trường đã ra quyết định ban hành quy chế học vụ trình độ đại học, cao 

đẳng (khối ngành I) theo hệ thống tín chỉ; quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và tổ chức 

đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ [H5.01.037(3)]. 

 + Mục 3.1.1 Chiến lược đào tạo. Mục tiêu chung: Mở rộng quy mô, đa dạng loại hình và 

ngành đào tạo theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên, khu vực Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên 

 Từ năm 2016 - 2020, Nhà trường đã phát triển hơn 100 CTĐT ĐH, CĐ hệ chính quy và 

liên thông phục vụ tổ chức đào tạo; 01 chương trình xin mở ngành đào tạo mới; 02 chương trình 

xin cấp phép đào tạo trình độ ĐH bằng thứ 2 và 13 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 
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danh nghề nghiệp giáo viên, bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng GDĐT [H5.01.029(2)].  

 + Mục 3.2.1.3. Giải pháp nâng cao nhận thức về vai trò của NCKH đối với giảng viên, sinh 

viên và các khoa chuyên môn: Ban hành quy định tính giờ lao động đối với hoạt động NCKH, tạo 

bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng NCKH. 

 Năm 2017, Nhà trường đã ban hành Quy định nghiên cứu khoa học của GV Trường ĐHPY. 

Đến năm 2021, Nhà trường tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện và ban hành Quy định mới về nghiên 

cứu khoa học của giảng viên [H5.01.048]. 

Về xây dựng các quy chế, quy định: sau khi xây dựng dự thảo, Nhà trường đã tổ chức lấy 

ý kiến góp ý của các đơn vị/cá nhân trong và ngoài trường.  

+ Đối với các chính sách về đào tạo, Nhà trường đã triển khai lấy ý kiến các bên liên 

quan về Chiến lược phát triển Trường ĐHPY [H5.01.030] và các quy định, quy chế ĐT.  

+ Đối với các chính sách về NCKH: ở từng năm học, nhà trường đều triển khai lấy ý kiến 

các văn bản HTQT và NCKH [H5.01.022]. Năm 2021, Nhà trường triển khai lấy ý kiến cho 02 

dự thảo Quy chế quản trị tài sản trí tuệ Trường ĐHPY [H5.01.023(1)], dự thảo Quy định trích 

dẫn và chống đạo văn Trường ĐHPY [H5.01.023(2)].  

+ Các chính sách về PVCĐ: Nhà trường đã tiến hành lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy định 

về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHPY” [H5.01.051].  

Các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà trường đã được cụ thể hóa bằng các 

văn bản: 

- Các quy định, quy chế về ĐT: quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với 

sinh viên hệ chính quy [H5.01.032]; quy chế thi kết thúc học phần trình độ đại học, cao đẳng 

chính quy của Trường ĐHPY [H5.01.036(1)]; quy định về chấm khóa luận tốt nghiệp của sinh 

viên trình độ đại học hệ chính quy [H5.01.036(2)]; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 

nghiệp [H5.01.037(1)]; quy định xây dựng mã học phần các chương trình đào tạo trình độ đại 

học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ [H5.01.037(2)]; quy chế học vụ trình độ ĐH, CĐ (khối ngành 

I) theo hệ thống tín chỉ [H5.01.037(3)] [H5.01.037(4)]; quy chế tuyển sinh và tổ chức đào tạo 

trình độ ĐH hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ [H5.01.038(1)]; quy chế tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng cấp chứng chỉ [H5.01.038(2)]; quy định về tổ chức và thực hiện hoạt động thực hành, 

thực tập trình độ ĐH, CĐ [H5.01.039(2)]; quy định về thực tập tốt nghiệp đối với trình độ ĐH, 

CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ [H5.01.039(1)]; quy định về công tác cố vấn học tập 
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[H5.01.040]; quy định miễn, giảm học phí đối với SV hệ chính quy [H5.01.042(2)]; Quy định 

thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với SV hệ chính quy [H5.01.042(2)]; Nội quy phòng học 

[H5.01.043]. 

- Các quy chế, quy định về NCKH: Quy định khen thưởng các hoạt động khoa học và 

công nghệ [H5.01.034]; Quy chế quản trị tài sản trí tuệ [H5.01.035(1)]; Quy định trích dẫn và 

chống đạo văn [H5.01.035(2)]; quy định nghiên cứu khoa học của GV [H5.01.048)]; Quy định 

nghiên cứu khoa học của SV Trường ĐHPY [H5.01.049]; Quy định tiêu chuẩn đạo đức trong 

hoạt động khoa học và công nghệ [H5.01.050].  

- Quy chế, quy định về PVCĐ: Năm 2021, trường ĐHPY đã ban hành Quy định về hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Phú Yên [H5.01.010].  

2. Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 

Tiêu chí 5.2:  Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng 

văn bản, phổ biến và thực hiện 

1. Mô tả: 

- Nhà trường có Thông báo số 414/TB-ĐHPY ngày 08/8/2017 về việc phân công nhiệm 

vụ của lãnh đạo Trường ĐHPY [H5.02.001] cụ thể trên từng lĩnh vực, tham gia theo dõi, giám 

sát và chịu trách nhiệm theo lĩnh vực được phân công.  

- Do cán bộ có sự biến động, ngày 04/10/2021 Trường ĐHPY tiếp tục ra Thông báo số 

540/TB-ĐHPY để phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Nhà trường [H5.02.002]. 

Để bảo đảm việc theo dõi, giám sát được thực hiện có chất lượng, Nhà trường đã ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐT 

ngày 24/02/2021 [H5.02.003], trong đó quy định rõ về tổ chức và quản lý, các hoạt động của 

Nhà trường, GV, người học, tài chính, tài sản,… để các cá nhân, tổ chức trực thuộc Nhà trường 

thực hiện, bảo đảm minh bạch, hiệu quả trên các lĩnh vực. 

Đối với nhiệm vụ theo dõi, giám sát thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ 

của các đơn vị trực thuộc, Nhà trường ban hành Quyết định số 132/QĐ-ĐHPY ngày 19/4/2019 

về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường ĐHPY [H5.02.004], trong 

đó quy định cụ thể cho Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng và Phòng Thanh tra chịu trách 

nhiệm chính về theo dõi, giám sát việc thực hiện các vấn đề trên, bảo đảm thực sự minh bạch, 

hiệu quả, góp phần cho công tác giáo dục của Nhà trường ngày càng phát triển. 
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Riêng Phòng Thanh tra đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động [H5.02.005], xác định 

rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu nhân sự, chế độ làm việc,… để thực hiện thống nhất, hiệu quả. 

Trên cơ sở Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân 

dân [H5.02.006] và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 về Công đoàn với việc tổ 

chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/NĐ-CP 

[H5.02.007]; Nhà trường đã tiến hành công nhận Ban Thanh tra nhân dân của Trường, phân 

công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ. Cụ thể: 

- Công đoàn nhà trường đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-CĐCS ngày 22/11/2017 về 

công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Phú Yên, nhiệm kỳ 2017-2019 [H5.02.008]. 

Đến ngày 09/12/2021, Công đoàn nhà trường tiếp tục ra Quyết định số 09/QĐ-CĐCS để công 

nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2023 [H5.02.009], trong 

đó có theo dõi, giám sát thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ trong giai đoạn 

mới. 

- Trong năm 2019 và 2020 Ban Thanh tra nhân dânđã tiến hành phân công nhiệm vụ 

[H5.02.010] [H5.02.011] cụ thể cho từng thành viên, xác định rõ 08 nhiệm vụ giám sát chủ yếu 

để thực hiện. 

- Bên cạnh đó, Ban Thanh tra nhân dân đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BTTND ngày 

13/12/2020 về Hoạt động nhiệm kỳ 2021-2023 [H5.02.012], trong đó xác định rõ công tác giám 

sát, xác minh việc thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Ngoài ra, HĐT ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐT ngày 31/5/2021 về thành lập Tổ 

giám sát của HĐT [H5.02.013], phân công thành 02 tổ giám sát để thực hiện nhiệm vụ, hằng 

năm đều xác định chương trình giám sát cụ thể trên các lĩnh vực. 

Trên cơ sở Công văn số 4901/BGDĐT-TTr, ngày 16/11/2020 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020-2021 đối với CSGD ĐH, trường 

SP [H5.02.014], Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 616/KH-ĐHPY ngày 26/11/2020 về 

Thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 [H5.02.015]; xác định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội 

dung, chương trình,… thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào việc thanh tra việc thực hiện 

chế độ, chính sách, phòng chống tham nhũng, với hình thức thường xuyên và đột xuất, góp phần 

khắc phục các sai sót và tiêu cực trong hoạt động của Nhà trường. 



67 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

Để làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng có hiệu 

quả, khắc phục các tiêu cực và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; trên từng lĩnh vực 

đều có quy định cụ thể: 

- Lĩnh vực NCKH, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-ĐHPY ngày 

20/6/2017 về việc ban hành Quy định nghiên cứu khoa học của GV Trường ĐHPY [H5.02.016]; 

quy định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, quản lý chặt chẽ việc tham gia, nghiệm 

thu hoạt động nghiên cứu khoa học ở các cấp từ cấp trường đến cấp Nhà nước,… đồng thời, xác 

định rõ việc khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cá nhân và tập thể. 

- Về nội dung ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng, Nhà trường đã ban hành Quyết định 

số 89/QĐ-ĐHPY ngày 23/3/2020 về việc ban hành quy định nội dung ghi trên văn bằng và phụ 

lục văn bằng tốt nghiệp trình độ ĐH [H5.02.017]; quy định cụ thể nội dung chính ghi trên văn 

bằng và phụ lục văn bằng, nội dung Tiếng Anh ghi trên văn bằng,… thống nhất thực hiện theo 

quy định. 

Song song với việc ban hành hệ thống các quy định, Nhà trường đã ban hành hệ thống 

quy chế trên các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực đào tạo, NCKH, PVCĐ. Cụ thể: 

- Nhà trường đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY ngày 03/8/2015 về việc ban 

hành Quy chế học vụ trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ [H5.02.018], trong đó 

quy định rõ số lượng, thời gian tín chỉ chương trình đào tạo giáo dục ĐH, CĐ chính quy, xác 

định rõ học phần và tín chỉ,… đồng thời, quy định rõ việc giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả 

và kỷ luật trong học tập. 

- Qua thực tiễn triển khai thực hiện Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY ngày 03/8/2015 trong 

Nhà trường đã bộc lộ ra một số vấn đề cần bổ sung, sửa đổi,… do dó, Nhà trường đã ban hành 

Quyết định số 537/QĐ-ĐHPY ngày 20/9/2016 về việc sửa đổi Quy chế học vụ ban hành kèm 

theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHPY 

[H5.02.019], trong đó sửa đổi về điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. 

- Đối với khối ngành I, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-ĐHPY ngày 

14/8/2018 về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ ĐH, CĐ (khối ngành I) hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ [H5.02.020] để thực hiện. 

- Về đánh giá kết quả học tập, Nhà trường ban hành Quyết định số 688/QĐ-ĐHPY về 

ban hành Quy chế thi kết thúc học phần trình độ ĐH, CĐ chính quy của Trường ĐHPY 
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[H5.02.021]; quy định cụ thể về việc chuẩn bị cho kỳ thi, từ lập kế hoạch, thành lập Hội đồng, 

các ban coi thi, chấm thi, đến đề thi, sử dụng công nghệ thông tin phục vụ thi,…xác định cụ thể 

việc tổ chức coi thi, chấm thi, trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan, vấn đề phúc khảo và 

xử lý kỷ luật các sai phạm. 

- Trên cơ sở Luật giáo dục năm 2018, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-

ĐHPY ngày 12/9/2019 về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ ĐH, CĐ (khối ngành I) hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ [H5.02.022] để thực hiện cho phù hợp với thực tiễn và quy định 

của trên. 

- Về quản lý văn bằng, chứng chỉ, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-ĐHPY 

ngày 10/01/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHPY 

[H5.02.023];quy định cụ thể nguyên tắc quản lý, cấp phát, quyền nghĩa vụ người được cấp, nội 

dung ghi trên văn bằng chứng chỉ, trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan, kiểm tra, xử lý vi 

phạm. 

Để thúc đẩy sự phát triển của nghiên cứu khoa học công nghệ trong Nhà trường, Nhà 

trường đã ban hành Quyết định số 248/QĐ- ĐHPY ngày 11/6/2021 về Quy trình nghiên cứu và 

chuyển giao khoa học công nghệ [H5.02.024]; chỉ rõ vấn đề nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu và 

quy trình chuyển giao KHCN sẵn có để thực hiện đạt hiệu quả cao. 

Cùng với các hoạt động giảng dạy của Nhà trường, Đoàn Trường ĐHPY tích cực đẩy 

mạnh các hoạt động, với sự năng nổ nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn viên, Đảng viên trẻ luôn xung 

kích đi đầu trong các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động thanh tra, giám sát; thể hiện cụ thể 

trong các Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên [H5.02.025] với các hoạt động 

nổi bật như: Chiến dịch “Mùa hè xanh”, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn”, tuyên 

dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu để thực hiện,…; chính nhờ sự 

tham gia sâu rộng của đoàn viên vào các hoạt động Nhà trường đã góp phần rất lớn để nâng cao 

chất lượng công tác giám sát sự tuân thủ các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ thời gian 

qua. 

Để thực hiện nghiêm các quy định, quy chế,… về thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng; Nhà trường đã ban hành hệ thống các quy trình quản lý, giám sát các vấn 

đề quan trọng, bảo đảm xây dựng Nhà trường có môi trường giáo dục minh bạch, hiệu quả. Cụ 

thể: 
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- Về SV, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-ĐHPY, ngày 05/3/2019 về việc 

ban hành quy trình quản lý đào tạo đối với SV [H5.02.026];trong đó quy định cụ thể về quy 

trình đăng ký học phần, quy trình hiệu chỉnh đăng ký học phần, quy trình đăng ký học lại, cải 

thiện điểm;… tạo điều kiện tốt nhất để SV có kết quả học cao nhất phù hợp với khả năng của 

bản thân. 

- Trong thực hiện chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng, Nhà trường đã 

ban hành quy trình giám sát việc thực hiện [H5.02.027], với những quy định cụ thể về nội dung 

thực hiện và nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chức có liên quan để thực hiện. 

- Về vấn đề tuyển sinh và nhập học, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 498/QĐ- 

ĐHPY ngày 17/12/2021 về việc ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển 

sinh và nhập học của Trường ĐHPY [H5.02.028](1); quy định cụ thể về hình thức, thời điểm, 

quy trình, trách nhiệm các bên có liên quan,... Bên cạnh đó, Nhà trường đã ban hành Quyết định 

số 499/QĐ-ĐHPY ngày 17/12/2021 về ban hành Quy định về quy trình thanh tra, kiểm tra công 

tác giảng dạy bậc ĐH, CĐ hệ chính quy của GV tại Trường ĐHPY [H5.02.028](2), quy định 

chi tiết về mục đích, phạm vi, căn cứ pháp lý, lưu đồ và giải thích quy trình. 

Trong hội nghị viên chức đầu mỗi năm học, Nhà trường đã phổ biến quy định, quy chế, 

các văn bản liên quan đến đào tạo, NCKH, PVCĐ và các quy định về việc theo dõi, giám sát 

đến đội ngũ GVVC [H5.02.029]. Tại các cuộc họp giao ban, Nhà trường cũng đã công bố và 

phổ biến các quy định về theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và 

PVCĐ [H5.02.030]; các thông tin này cũng được đăng tải qua email gửi đến từng cá nhân và 

đơn vị trong Trường [H5.02.031]. 

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Trường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã quy định đều đưa 

vào kế hoạch đầu nhiệm kỳ hoặc kế hoạch đầu năm về việc theo dõi, giám sát thực hiện các quy 

định, quy chế về đào tạo, NCKH và PVCĐ như: HĐ KHĐT xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ 2017-

2022 [H5.02.032], phòng Thanh tra xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thanh tra hoạt động 

sư phạm nhà giáo đầu năm học 2017-2018 [H5.02.033], [H5.02.034], [H5.02.035], phòng 

QLKH & HTQT xây dựng Kế hoạch NCKH và HTQT hàng năm [H5.02.036], phòng Công tác 

học sinh sinh viên xây dựng kế hoạch  công tác học sinh sinh viên đầu mỗi năm học [H5.02.038]. 

SV được phổ biến các quy chế, quy định liên quan thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 

[H5.02.037], cẩm nang SV [H5.02.039], chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
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đầu năm [H5.02.040]. 

Việc báo cáo hoạt động giám sát các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ được Nhà 

trường quan tâm. Hằng tháng, phòng Thanh tra đều có báo cáo kết quả giám sát cho Nhà trường 

[H5.02.041]. và được phổ biến đến GVVC trong đơn vị thông qua các buổi họp hoặc hộp thư 

cá nhân và đơn vị [H5.02.042]. 

Hằng năm, phòng Thanh tra và Ban Thanh tra nhân dân có báo cáo tổng kết về công tác 

thanh tra giám sát, trong đó có thanh tra giám sát công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ 

[H5.02.043][H5.02.044]. 

Công tác giám sát còn được thực hiện thông qua tự giám sát của từng đơn vị. Kết quả 

giám sát được thể hiện trong nội dung báo cáo tổng kết năm của phòng Đào tạo, phòng 

QLKH&HTQT, phòng Công tác học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn cơ sở trường 

[H5.02.045] [H5.02.046] [H5.02.047] [H5.02.048] [H5.02.049]. Trên cơ sở báo cáo của các 

đơn vị liên quan, Nhà trường xây dựng báo cáo tổng kết năm học toàn trường [H5.02.050]. 

2. Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 

Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

được rà soát thường xuyên 

 1. Mô tả 

Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được Nhà trường 

cụ thể hóa bằng các văn bản, cụ thể: 

- Nhà Trường có quy định số 736/QyĐ-PY(17.12.2021): “Quy định về kết nối và phục vụ 

cộng đồng Trường Đại Học Phú Yên”, trong đó có quy định về hoạt động kết nối và PVCĐ nhằm 

đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế, các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng thường xuyên được đánh giá, cải tiến để đáp ứng nhu cầu thực tế và sự hài lòng của các bên 

liên quan, [H5.03.001].  

- Quyết định Số 132/QĐ-PY (19.12.2019): “Quyết định Ban hành quy định chức năng 

nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại Học Phú Yên”, quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị 

trực thuộc phối hợp thực hiện những quy định về việc định kỳ rà soát các chính sách về đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng, trong đó Phòng QLKH& HTQT có chức năng tham mưu và giám 

sát giúp Nhà Trường  tổ chức thực hiện công tác về đào tạo, NCKH và PVCĐ hiệu quả hơn, 

[H5.03.002]. 
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 - Nhằm thực hiện đúng quy định của chính phủ về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Nhà Trường ra quy định Số 674/QyĐ-

PY(18.12.2017): “Quy định Miễn, giảm học phí đối với học sinh – sinh viên hệ chính quy”, 

[H5.03.003]. 

 - Năm 2018, Nhà Trường nhằm triển khai hướng đổi mới về NCKH: chú trọng khoa 

học ứng dụng, thay đổi quy  trình và cách thức đánh giá kết quả NCKH theo hướng đánh giá kết 

quả nghiên cứu dựa vào sản phẩm thực tế và nhu cầu tiếp nhận, nhu cầu sử dụng của các đơn vị 

và cơ sở được chuyển giao theo thông báo Số 25/ TB-PY (09.01.2018): “Thông báo Kết luận 

hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu Khoa học giai đoạn 2007-2017 và định hướng nhiệm vụ 

giai đoạn 2017-2022”, [H5.03.004]. 

 Trong năm 2020, HĐ KHĐT của Nhà Trường cũng có báo cáo Số 03/BC-KHĐT 

(03.03.2020): “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020”, chỉ 

ra rõ những kết quả thành tựu trong quy định đào tạo bồi dưỡng liên kết đã đi đúng hướng phát 

triển năng lực nghề nghiệp cho người học, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ngành nghề tương ứng, 

phục vụ nhu cầu nhân lực của địa phương, và  những hạn chế trong khó khăn trong việc tìm các 

đối tác quốc tế để liên kết trong đào tạo sinh viên cũng như đào tạo và bồi dưỡng năng lực đội 

ngũ giảng viên và hợp tác nghiên cứu khoa học [H5.03.005]. 

 - Đảng Ủy Trường có nghị quyết Số 26/NQ-ĐU(29.09.2020): “Nghị Quyết Hội nghị 

lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng Bộ Trường Đại Học Phú Yên Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025”, 

quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trong thực hiện nhiệm 

vụ năm học đảm bảo chất lượng, triển khai xây dựng đề án quy hoạch, đào tạo lại, bồi dưỡng 

đội ngũ giảng viên, viên chức giai đoạn 2020-2025, xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ 

hoạt động đào tạo và làm việc của Nhà Trường, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia ISO:9001:2015 [H5.03.006]. 

 - Năm 2021, HĐT có Nghị quyết Số 14/NQ-HĐT(29.09.2020): “Nghị Quyết ban hành 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035”, 

ban hành kèm nghị quyết này là: “Chiến lược phát triển Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035”, trong đó nêu rõ Thường trực HĐT, các ban của HĐT và 

thành viên HĐT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tăng cường giám 

sát việc thực hiện hoạt động rà soát, đánh giá viêc thực hiện các chính sách, [H5.03.007]. 



72 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

 - Nhà Trường có báo cáo Số 706/BC-PY (10.12.2021): “Báo cáo Tổng kết hoạt động 

Khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025”, 

khẳng định hoạt động KHCN theo hướng ứng dụng, đặt trọng tâm nghiên cứu vào các lĩnh vực 

thế mạnh của mình như: giáo dục, nông- lâm nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, giao nhiệm 

vụ cho phòng QLKH &HTQT phối hợp với Trung tâm Khoa học và công nghệ quản lý và triển 

khai hoạt động KHCN. Trong báo cáo đánh giá tìm ra nguyên nhân hạn chế và khó khăn về 

chính sách, kinh phí, kỹ năng, trình độ nhân lực và vấn đề liên kết các tổ chức ứng dụng chuyển 

giao công nghệ trong hoạt động NCKH để có cơ sở đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng 

đề tài NCKH trong nhà trường, [H5.03.008]. 

Định kỳ hằng năm, Nhà Trường thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách về 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng động theo kế hoạch. Các phòng ban chức năng có trách nhiệm 

theo dõi, rà soát, đánh giá các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng , cụ thể: 

Trung tâm Ứng dụng kĩ thuật Nông nghiệp- Sinh học có báo cáo hàng năm kết quả thực 

hiện, cụ thể: ngày 01.04.2016: “Báo cáo về việc thực hiện dự án tỏi đen giai đoạn 1”, 

[H5.03.010] (1), ngày 28.08.2016: “Báo cáo về việc thực hiện dự án tỏi đen giai đoạn 2”, 

[H5.03.010] (2), ngày 21.12.2017: “Báo cáo về việc thực hiện phương án sản xuất tỏi đen năm 

2017”, [H5.03.010] (3), ngày 28.12.2018: “Báo cáo về việc thực hiện phương án sản xuất tỏi 

đen và rượu tỏi đem năm 2018”, [H5.03.010] (4). Năm 2019, Trung tâm cũng đã báo cáo về kết 

quả sản xuất phục vụ thực hành thực tập và thí nghiệm năm 2019, [H5.03.010] (5), Trong năm 

2021 Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Khoa học và công nghệ, ngày 9.3.2021 có báo cáo về 

kết quả hoạt động năm 2020, [H5.03.010] (6),  ngày 21.12.2021, Trung tâm Khoa học và công 

nghệ có báo cáo Số 01/BC- KHCN: “Báo cáo về kết quả hoạt động của Trung tâm năm 2021 

[H5.03.010] (7). 

Hằng năm, phòng Đào tạo có các báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động về đào tạo:  các 

quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho các loại hình đạo tạo và các trình 

độ ĐH, CĐ, ĐH liên thông, ĐH văn bằng 2, cụ thể:  

- Năm 2017 có các quyết định: Số 135/QĐ- PY (03.04.2017): “Quyết định công nhận và 

cấp bằng tốt nghiệp Đại học Cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2017”, [H5.03.014] (1), Số 

348/QĐ- PY (28.07.2017): “Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ 

Đại học liên thông hệ chính quy năm 2017”, [H5.03.014] (2), Số 313/QĐ- PY (29.06.2017): 
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“Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học Cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2017”, 

[H5.03.014] (3), Số 580/QĐ- PY (24.10.2017): “Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp 

Đại học Cao đẳng hệ chính quy đợt 3 năm 2017”, [H5.03.014] (4). Trong năm 2018 có các 

quyết định: Số 156/QĐ- PY(11.04.2018): “Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại 

học Cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2018”, [H5.03.014] (5), Số 319/QĐ- PY  (22.06.2018): 

“Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học Cao đẳng hệ chính quy, liên 

thông chính quy đợt 2 năm 2018”, [H5.03.014] (6), Số 486/QĐ- PY (07.09.2018) : “Quyết định 

công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học liên thông hệ chính quy năm 

2018”, [H5.03.014] (7), Số 620/QĐ- PY (26.10.2018): “Quyết định công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp trình độ Đại học Cao đẳng hệ chính quy, liên thông chính quy đợt 3 năm 2018”, 

[H5.03.014] (8). Năm 2019 có các quyết định: Số 105/QĐ- PY (29.03.2019): “Quyết định công 

nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học Cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2019”, [H5.03.014] (9), 

Số 293/QĐ- PY (03.07.2019): “Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học 

Cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2019”, [H5.03.014] (10), Số 515/QĐ- PY (18.10.2019): 

“Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học Cao đẳng hệ chính quy đợt 3 

năm 2019”, [H5.03.014] (11). Năm 2020 có các quyết định: Số 92/QĐ- PY (25.03.2020): “Quyết 

định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp trình độ Đại học Cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020”, 

[H5.03.014] (12), Số 93/QĐ- PY (30.03.2020): “Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp 

trình độ Đại học Cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020”, [H5.03.014] (13),  Số 271/QĐ- PY 

(03.09.2020): “Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học Cao đẳng hệ 

chính quy đợt 2 năm 2020”, [H5.03.014] (14).  

   - Trong năm 2021 có các quyết định: Số 154/QĐ- PY (09.04.2021): “Quyết định công nhận 

và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học Cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2021”, [H5.03.014] 

(15),  Số 155/QĐ- PY (09.04.2021): “Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại 

học hệ chính quy liên thông đợt 1 năm 2021”, [H5.03.014] (16),  Số 156/QĐ- PY  (09.04.2021): 

“Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học văn bằng 2 hệ chính quy đợt 1 

năm 2021”, [H5.03.014] (17),  Số 337/QĐ- PY (30.08.2021): “Quyết định công nhận và cấp 

bằng tốt nghiệp trình độ Đại học cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2021”, [H5.03.014] (18),  Số 

338/QĐ- PY (30.08.2021): “Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học hệ 

chính quy liên thông đợt 2 năm 2021”, [H5.03.014] (19), Số 339/QĐ- PY (30.08.2021): “Quyết 
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định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học văn bằng 2 hệ chính quy đợt 2 năm 

2021”,  [H5.03.014] (20),  Số 401/QĐ- PY (15.10.2021): “Quyết định công nhận và cấp bằng 

tốt nghiệp trình độ Đại học cao đẳng hệ chính quy, văn bằng thứ 2 đợt 3 năm 2021”, [H5.03.014] 

(21). 

 Việc định kỳ rà soát các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ cũng được các tổ chức 

trong Nhà trường từ ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn và các tổ chức Đoàn Thanh Niên, Hội 

Sinh Viên quan tâm và báo cáo hàng năm, cụ thể: 

 - Năm 2017, Ban Thanh tra nhân dân có báo cáo ngày 15.11.2017 : “Báo cáo hoạt động 

của ban Thanh tra nhân dân Trường Đại Học Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng 

nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019”, [H5.03.009] (1). Công Đoàn cơ sở trường cũng có báo cáo Số 

41/BC- CS (11.12.2017): “Báo cáo về công tác Công Đoàn năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu của 

năm 2018”, [H5.03.011] (1). Ban chấp hành Đoàn trường cũng có báo cáo số 41/BC- ĐTN 

(30.05.2017): “Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Phú 

Yên năm học 2016-2017” [H5.03.012] (1).  Hội sinh viên cũng có báo cáo Số 01/BC- HSV 

(17.05.2017): “Báo cáo Công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017”, [H5.03.013] 

(1). 

 - Năm 2018, Ban Thanh tra nhân dân có báo cáo 11.2018 : “Báo cáo hoạt động của ban 

Thanh tra nhân dân Trường Đại Học Phú Yên năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2018-2019”, [H5.03.009] (2). Công Đoàn cơ sở nhà trường có báo cáo Số 18/BC- CS 

(21.06.2018): “Báo cáo Sơ kết công tác Công Đoàn năm học 2017-2018, nhiệm vụ chủ yếu của 

năm học 2018-2019”, [H5.03.011] (2). Ban chấp hành Đoàn trường cũng có báo cáo số 54/BC- 

ĐTN (30.05.2018): “Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại Học 

Phú Yên năm học 2017-2018” [H5.03.012] (2). Hội sinh viên cũng có báo cáo Số 02/BC- HSV 

(14.06.2018): “Báo cáo Công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018”, [H5.03.013] 

(2). 

 - Năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân có báo cáo Số 03/BC-PY-TTND (18.11.2019): 

“Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại Học Phú Yên nhiệm kỳ 2017-

2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2021”, [H5.03.009] (3). Công Đoàn cơ sở nhà 

trường cũng có báo cáo Số 19/BC- CS (18.07.2019): “Báo cáo Tổng kết Công Đoàn năm học 

2018-2019, và phương hướng năm học 2019-2020”, [H5.03.011] (3). Hội sinh viên cũng có báo 
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cáo Số 03/BC- HSV (28.05.2019): “Báo cáo Tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên của 

Trường Đại Học Phú Yên năm học 2018-2019”, [H5.03.013] (3). 

 - Năm 2020, Ban Thanh tra nhân dân có báo cáo ngày 16.11.2020 : “Báo cáo hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Phú Yên năm học 2019-2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm học 2020-2021”, [H5.03.009] (4). Công Đoàn cơ sở trường cũng có báo cáo Số 

17/BC- CS (15.07.2020): “Báo cáo Tổng kết Công đoàn năm học 2019-2020, và phương hướng 

năm học 2020-2021”, [H5.03.011] (4). Ban chấp hành Đoàn trường cũng có báo cáo “Báo cáo 

tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Phú Yên năm học 2019-2020”, 

[H5.03.012] (4). Hội sinh viên cũng có báo cáo Số 04/BC- HSV (30.06.2020): “Báo cáo Tổng 

kết công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020”, [H5.03.013] (4). 

 - Năm 2021, Ban Thanh tra nhân dân có báo cáo Số 01/BC- BTTND (22.11.2021): 

“Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Phú Yên nhiệm kỳ 

2019-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2023”, [H5.03.009] (5). Công Đoàn cơ 

sở Nhà trường cũng có báo cáo Số 19/BC- CS (13.09.2021): “Báo cáo Tổng kết Công Đoàn năm 

học 2020-2021, và phương hướng năm học 2021-2022”, [H5.03.011] (5). Ban chấp hành Đoàn 

trường cũng có báo cáo: “Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại 

học Phú Yên năm học 2020-2021”, [H5.03.012] (5).  

Như vậy, công tác rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH, 

được tiến hành thường xuyên và đồng bộ từ các đơn vị đến Nhà trường.  

2. Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cải tiến 

nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan. 

• Mô tả 

           Trong nhiều năm qua, hoạt động cải tiến về ĐT, NCKH và PVCĐ được Trường ĐHPY 

chú trọng, tiến hành thường xuyên và liên tục.  

 *Về ĐT:  

Nhà trường thường xuyên cập nhật các quy định về giáo dục và đào tạo để ban hành các 

quy định mới phù hợp với thực tế. Đề án tuyển sinh được điều chỉnh hằng năm. So với các đề 

án cũ, đề án năm 2021 thể hiện chi tiết hơn, đặc biệt là các thông tin về của năm tuyển sinh hiện 
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hành giúp thí sinh hình dung rõ hơn về các phương thức xét tuyển, chính sách ưu 

tiên…[H5.04.001]. 

Nhiều cuộc họp giao ban chuyên môn được tổ chức để đánh giá công tác chỉ đạo, quản 

lý dạy và học, trao đổi ý kiến về chương trình đào tạo. Năm 2018, lãnh đạo Nhà trường đã chỉ 

đạo Phòng Đào tạo rà soát điều chỉnh các văn bản quản lý đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế 

của nhà trường; các khoa đẩy nhanh tiến độ soạn thảo chương trình đào tạo. Chương trình đào 

tạo bắt buộc phải có mục tiêu, chuẩn đầu ra và các học phần bắt buộc theo quy định của nhà 

trường; tổ chức hội nghị CVHT để nâng cao hiệu quả công tác CVHT. Trong tình hình dịch 

bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Nhà trường đã nhanh chóng chuyển đổi sang dạy học trực 

tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cụ thể: giao phòng Đào tạo thành lập các ban xây dựng Đề 

án dạy học trực tuyến; thay đổi cách tính giờ coi thi trực tuyến [H5.04.002] 

Năm 2021, Nhà trường ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHPY, 

thay thế các quy chế cũ của năm 2018 và 2019. Trong đó có bổ sung thêm những quy định khác 

đối với sinh viên như học cùng lúc 02 chương trình, học liên thông đối với người có bằng khác, 

trao đổi SV và hợp tác trong đào tạo… [H5.04.003] 

Mỗi năm Nhà trường đều rà soát và xây dựng lại CTĐT và CĐR cho cả bậc ĐH và CĐ 

phù hợp với các quy định hiện hành, xây dựng mã học phần thống nhất. [H5.04.004].  Từ năm 

2019, Nhà trường tiến hành cải tiến mẫu CTĐT, mẫu đề cương chi tiết, thể hiện chuẩn đầu ra 

của học phần (CLOs), mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần với mục tiêu của học phần (COs) 

[H5.04.005]. 

Năm 2020, Nhà trường ban hành Quyết định số 492/QĐ-ĐHPY Quy định chế độ làm 

việc của giảng viên thay cho quyết định số 35/QĐ-ĐHPY ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2019. 

Quy định mới so với quy định cũ đã điều chỉnh quy chuẩn giờ giảng dạy cho phù hợp với tình 

hình thực tế, trong đó có quy định cụ thể đối với những trường hợp đặc biệt như nghỉ thai sản, 

giảng viên tập sự... [H5.04.006] 

* Về NCKH:  

Năm 2021, Nhà trường ban hành Quyết định số 248/QĐ-ĐHPY Quy định về nghiên cứu 

khoa học của GV Trường ĐHPY thay thế cho quyết định số 298 ban hành năm 2017. Trong đó, 

có nhiều điều chỉnh, bổ sung như quy định đề tài, chương trình KHCN phải có ít nhất 01 bài báo 

khoa học liên quan đến công trình; quy định về chuyển đổi giờ NCKH và giờ giảng, quy định 
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giờ NCKH của GV tăng lên (195 giờ chuẩn). [H5.04.007].  

Hàng năm, phòng QLKH&HTQT đều có đề nghị Nhà trường khen thưởng các cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Đến năm 2019, Nhà trường đã ban hành Quy 

định về khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHPY, quy định rõ tiêu 

chuẩn, hình thức khen thưởng và mức thưởng, thủ tục, quy trình xét khen thưởng. [H5.04.008] 

Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHPY bắt đầu thu hút  đông đảo SV tham gia 

kể từ khi Nhà trường ban hành quyết định số 769/QĐ-ĐHPY ngày 31/12/2015 quy định hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Phú Yên. Tiếp đó, năm 2021, Nhà 

trường ban hành Quyết định số 471/QĐ-ĐHPY thay thế Quyết định số 769/QĐ-ĐHPY. Trong 

đó quy định việc khen thưởng cho SV có thành tích NCKH bằng cách cộng điểm rèn luyện đối 

với các đề tài NCKH được nghiệm thu, tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy chế chi tiêu 

nội bộ đối với các đề tài được khen thưởng, được đăng trên tạp chí khoa học. Ngoài ra, từ năm 

2014, Nhà trường đã điều chỉnh CTĐT đưa học phần Nghiên cứu khoa học giảng dạy ở học kỳ 

cuối năm thứ 4 trình độ đại học lên giảng dạy ở học kỳ thứ 2 nhằm trang bị kiến thức kỹ năng 

và phương pháp NCKH cho SV [H5.04.009]. 

Để đảm bảo tự do học thuật và phát triển văn hóa ứng xử trung thực, nhân văn, hợp pháp 

trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Nhà trường ban hành Quyết định số 375 Quy định tiêu 

chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Phú Yên 

[H5.04.010]. 

* Về PVCĐ:  

Trước năm 2021, Nhà trường chưa có một quy định cụ thể về hoạt động kết nối và PVCĐ. 

Các hoạt động phục vụ cộng đồng được thực hiện bởi nhiều đơn vị như: Đoàn Thanh Niên, Hội 

sinh viên, Phòng công tác học sinh sinh viên… Các hoạt động tình nguyện cũng được cải tiến 

để tăng hiệu quả: Trước năm 2019, kinh phí hoạt động do Nhà trường cấp. Từ năm 2019, Đoàn 

Thanh Niên đã xây dựng mô hình “Bánh yêu thương” gây thêm quỹ hoạt động từ thiện. 

[H5.04.011] 

Đặc biệt, năm 2021, Nhà trường đã ban hành quy định hoạt động kết nối và PVCĐ của 

Trường. Trong đó quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, giao cho Phòng công tác học 

sinh sinh viên là đầu mối. [H5.04.012].  

Hằng năm, phòng Quản lý chất lượng chủ trì tổ chức lấy ý kiến phản hồi các bên liên 



78 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

quan về hoạt động giảng dạy, dịch vụ giáo dục công, chương trình đào tạo, hoạt động của cố 

vấn học tập, mức độ hài lòng về vị trí công việc tại trường. Phòng QLKH&HTQT chủ trì tổ 

chức lấy ý kiến phản hồi của SV, GVGV về công tác NCKH. Phòng Công tác công tác học sinh 

sinh viên chủ trì tổ chức khảo sát lấy ý kiến về PVCĐ. 

Nhà trường đã ban hành các quy định về việc khảo sát ý kiến của các bên liên quan. Cụ 

thể, ban hành quyết định số 143/QĐ-ĐHPY ngày 3 tháng 5 năm 2019 về ban hành quy định 

khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại 

học Phú Yên. Năm 2021, Nhà trường tiếp tục ban hành quyết định số 362/QĐ-ĐHPY về quy 

định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các hoạt động của Trường ĐHPY. So với quyết 

định số 143, quyết định số 362 đã mở rộng đối tượng áp dụng. Cụ thể ngoài các đơn vị, GVVC, 

SV hệ chính quy, còn có cựu SV và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động có liên quan. Ngoài 

ra, quyết định số 362 còn mở rộng nội dung khảo sát, không chỉ khảo sát hoạt động giảng dạy 

của giảng viên, mà còn khảo sát dịch vụ giáo dục công, chương trình đào tạo, mức độ hài lòng 

về vị trí công việc tại Trường… [H5.04.013] 

 * Về ĐT: 

Kết quả khảo sát GV từ năm 2017 đến năm 2021, điểm trung bình về chương trình đào tạo; 

chất lượng hoạt động dạy học và các hoạt động hỗ trợ luôn ở mức cao (trên 4 điểm) với tỷ lệ hài 

lòng luôn trên 80%. [H5.04.014].  

Từ năm 2017, Nhà trường khảo sát mức độ hài lòng của SV mới tốt nghiệp về chất lượng 

đào tạo khóa học. Kết quả khảo sát các năm tiêu chí về mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo; 

tiêu chí về chất lượng hoạt động day, học luôn đạt tỷ lệ hài lòng cao (trên 4 điểm). Các tiêu chí về 

cơ sở vật chất; tiêu chí về các hoạt động hỗ trợ có mục còn đạt dưới 4 điểm các năm 2017 và năm 

2018; nhưng từ năm 2019 trở đi các tiêu chí đều đạt trên 4.1 điểm. [H5.04.015].  

Ngoài ra, Nhà trường cũng tiến hành khảo sát chất lượng chương trình bồi dưỡng các lớp 

liên minh hợp tác xã từ năm 2017 đến nay. Về chất lượng chương trình bồi dưỡng, tỷ lệ hài lòng 

của NH rất cao trên 92% và hiệu quả của chương trình sau bồi dưỡng luôn đạt trên 93% 

[H5.004.016] 

* Về NCKH: 

Kết quả khảo sát sự hài lòng của GVGV về quy trình hoạt động nghiên cứu khoa học của 

Nhà trường trong 5 năm qua cho thấy: tỉ lệ hài lòng các tiêu chí đạt trên 67%. Trong năm 2020, tỷ 
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lệ này tăng cao trên 80% [H5.04.017]. Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV về chính sách và chất 

lượng NCKH, chuyển giao KHCN của Nhà trường từ năm 2018 đến 2021, cho thấy tỷ lệ hài lòng 

các năm luôn trên mức 90%. Hơn 92% SV hài lòng khi nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô trong quá 

trình thực hiện NCKH. Hơn 93% sinh viên hài lòng về quy trình đăng ký đề tài NCKH của SV. 

[H5.04.018]. 

Từ năm 2017, Nhà trường tiến hành khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chính sách NCKH, 

chuyển giao công nghệ của Trường ĐHPY. Tỷ lệ hài lòng tăng từ 50% năm 2017 lên 85% năm 

2021, trong đó 55% rất hài lòng về mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong 

xây dựng và thực hiện chính sách nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tăng từ 35% 

của năm 2017 lên 65% vào năm 2021. Tuy nhiên, mỗi năm mới chỉ khảo sát được 05 doanh 

nghiệp [H5.04.019]. 

* Về PVCĐ: 

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Trường ĐHPY rất tích cực trong các hoạt động 

PVCĐ. Đặc biệt trong năm 2018, 2019, Nhà trường được nhận giấy khen của UBND tỉnh về 

thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh. [H5.04.020]. Nhà trường nhận được nhiều 

thư cảm ơn từ các địa phương được hỗ trợ [H5.04.021]. 

Nhà trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV, GVVC trong Trường đối với 

các chính sách về PVCĐ. Kết quả khảo sát từ năm 2017 đến 2021, trung bình hơn 88% GV và 

72% SV đánh giá hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường mang lại nhiều lợi 

ích thiết thực. Trong đó tỷ lệ này tăng ở SV từ 57% của năm 2019 lên 94% của năm 2021 

[H5.04.022].  

Việc khảo sát mức độ hài lòng các bên liên quan đối với các chính sách về đào tạo, NCKH 

và PVCĐ được tiến hành thường xuyên và kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ hài lòng về các chính 

sách đạt cao. Tuy nhiên, việc khảo sát sự hài lòng về PVCĐ chủ yếu là SV và GVVC trong 

Trường, còn khảo sát ngoài trường còn ít. 

2. Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

 Trên cơ sở các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường có các văn bản 

quy định về chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng tương thích nhằm thực hiện 
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các mục tiêu giáo dục đề ra. 

 Các chính sách được rà soát thường xuyên, điều chỉnh sao cho phù hợp với các quy định 

của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Nhà trường thường thăm dò, lấy ý kiến 

của các bên liên quan về các chính sách liên quan đến đào tạo, NCKH, PVCĐ để điều chỉnh hợp 

lý nhằm tăng hiệu quả tổ chức để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

 Trường chưa có bộ phận chuyên trách theo dõi, rà soát các chính sách về ĐT, NCKH và 

PVCĐ mà công việc này chỉ được thực hiện ở từng đơn vị chức năng. 

Việc tham gia của các đơn vị sử dụng lao động vào quá trình xây dựng, rà soát, giám sát các văn 

bản liên quan đến đào tạo, NCKH và PVCĐ của Trường còn rất hạn chế do đối tượng học đa 

dạng. Việc phối hợp rà soát, điều chỉnh các văn bản chính sách liên quan đến đào tạo, NCKH, 

PVCĐ của Trường còn nhiều hạn chế. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Trong thời gian đến, lãnh 

đạo Trường sẽ lập ra bộ 

phận chuyên trách theo 

dõi, rà soát các chính 

sách về đào tạo, NCKH 

và PVCĐ, qua đó sẽ có 

những điều chỉnh, bổ 

sung các quy định về đào 

tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng.   

BGH, phòng TC-

CB, phòng ĐT, 

phòng QLKH-

HTQT, Phòng 

CTHS-SV và các 

đơn vị liên quan. 

Phòng TC-CB là 

đầu mối triển 

khai kế hoạch. 

Từ tháng 5 

năm 2022 và 

hoàn thành 

vào tháng 1 

năm 2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

 Trong thời gian đến, các 

đơn vị sử dụng lao động 

sẽ tham gia vào quá trình 

xây dựng, rà soát các văn 

bản liên quan đến đào 

BGH, phòng 

QLCL, phòng 

ĐT, phòng 

QLKH-HTQT, 

phòng CTHS-SV 

Từ tháng 5 

năm 2022 và 

hoàn thành 

vào quí I 

năm 2023 
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tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng của Trường.  

và các đơn vị liên 

quan. Phòng 

QLCL là đầu mối 

triển khai kế 

hoạch. 

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Nhà trường tiếp tục rà 

soát và ban hành các 

chính sách về đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng 

đồng.  

BGH, P.ĐT, 

phòng QLKH-

HTQT, phòng 

CTHS-SV. 

Phòng TC-CB là 

đầu mối triển 

khai kế hoạch. 

Từ tháng 5 

năm 2022 và 

hoàn thành 

vào tháng 

1/2023 

 

5 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục ban hành và sửa 

đổi các chính sách và 

phổ biến đến các đơn vị 

liên quan thông qua việc 

lập kế hoạch khảo sát lấy 

ý kiến trong toàn đơn vị, 

đặc biệt là các đơn vị 

ngoài trường.  

BGH, phòng 

QLCL, phòng 

ĐT, phòng 

QLKH-HTQT, 

phòng CTHS-SV 

và các đơn vị liên 

quan. Phòng 

QLCT là đầu mối 

triển khai kế 

hoạch. 

Từ tháng 5 

năm 2022 và 

hoàn thành 

tháng 1/ 

2023 

 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 

 

Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 5 4,0 

Tiêu chí 5.1 4 

Tiêu chí 5.2 4 

Tiêu chí 5.3 4 
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Tiêu chí 5.4 4 

 Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 

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

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

  Mô tả: 

  Công tác quy hoạch nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường ĐHPY đã 

được Nhà trường quan tâm thực hiện dựa trên việc đánh giá nhu cầu của hoạt động đào tạo, 

NCKH và PVCĐ, tuân thủ các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về công tác quy hoạch 

cán bộ; được thể hiện rõ nhất trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 

2016-2025 (Quyết định số: 04/QĐ-ĐHPY ngày 4.01.2016); Chiến lược phát triển Trường 

ĐHPY giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số: 14/NQ-HĐT ngày 4.11.2021). Chiến lược phát 

triển Nhà trường đã đánh giá nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và đặt ra mục tiêu đến năm 

2025: Tăng cường đội ngũ GV trực tiếp làm công tác giảng dạy, NCKH bảo đảm các tiêu 

chuẩn quy định, đào tạo đội ngũ nhân lực chủ yếu theo hướng ứng dụng, NCKH và công nghệ; 

có năng lực chủ trì nghiên cứu, giải quyết những nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ, để 

Trường ĐHPY trở thành “Trường ĐH đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực theo định hướng ứng 

dụng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển 

giao KHCN phục vụ cho sự phát triển KTXH của tỉnh Phú Yên và cả nước”, như đã xác 

định trong Sứ mạng của Trường [H06.1.001]. Năm 2020, Nhà trường đã có Báo cáo gửi Tỉnh 

ủy và UBND Tỉnh: Tổng kết việc thực hiện chương trình hành động số 07-Ctr/TU, ngày 

26.04.2016 của Tỉnh ủy về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân 

lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng (Báo cáo số: 310/BC-ĐHPY ngày 13.7.2020) và Báo 

cáo đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho sự phát triển của Trường ĐHPY 

(Báo cáo số: 299/BC-ĐHPY ngày 9.07.2020). Trên cơ sở đánh giá nhu cầu phát triển của Trường 

giai đoạn 2016-2020, Nhà trường đã xác định kế hoạch, định hướng phát triển nhân sự của 

Trường đến năm 2025. Cụ thể là: Đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 50% đội ngũ GVVC đảm bảo trình 

độ ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với các Đại học của khu vực và thế giới, 100% GVVC 

sử dụng thành thạo  tin học trong giảng dạy, chuyên môn và nghiệp vụ [H06.1.002]. Bên cạnh 

đó, Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHPY được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt (Quyết định 

số: 1339/QĐ-UBND ngày 26.8.2019) cũng đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng nhu cầu 
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về nguồn nhân lực của đơn vị, xác định tiêu chí và các vị trí công việc nhằm phục vụ cho công 

tác quy hoạch đội ngũ CBGV, NV [H06.1.003]. 

  Hằng năm, vào đầu năm học, Nhà trường đã giao cho Phòng TCCB ra thông báo và làm 

đầu mối có nhiệm vụ tổng hợp về nhu cầu nguồn nhân lực của các đơn vị trực thuộc và tham 

mưu cho lãnh đạo Trường xây dựng phương hướng, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của 

Trường trong năm học mới, hướng đến ổn định và cân bằng về cơ cấu, nâng cao chất lượng đội 

ngũ đáp ứng nhu cầu của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ [H06.1.004], [H06.1.005]. Trên 

cơ sở đó, Nhà trường xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực giai 

đoạn 2017-2020 (Kế hoạch số: 74/KH-ĐHPY ngày 16.02.2017); Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

và phát triển nguồn nhân lực Trường ĐHPY giai đoạn 2022-2026 (Kế hoạch số: 126/KH-ĐHPY 

ngày 01.03.2022) [H06.1.006]. Việc quy hoạch nhân sự vào các vị trí của CBGV, NV đã được 

Nhà trường thực hiện phù hợp với quy trình và tiêu chí quy định trong Điều lệ trường đại học, 

các quy định khác của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Phú Yên. Đề án vị trí việc 

làm của Nhà trường đã mô tả đầy đủ các yêu cầu, tiêu chí cụ thể đối với từng vị trí của GVGV 

trong Trường, làm cơ sở cho Nhà trường đánh giá nhu cầu và quy hoạch nguồn nhân lực cho 

các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. Các văn bản về kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

và phát triển đội ngũ GVGV của Nhà trường đã được công bố công khai, phổ biến rộng rãi và 

được gửi đến từng đơn vị trong Trường, gửi đến từng ĐHPY qua con đường công văn, gửi đến 

các đơn vị thuộc Trường, qua hộp thư điện tử và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của 

Nhà trường (http://pyu.edu.vn) [H06.1.007], [H06.1.008], [H06.1.009]. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 

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

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

được phổ biến. 

  Mô tả:  

  Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025 và Chiến lược phát 

triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025 đã đặt ra những tiêu chí cơ bản định hướng phát triển, 

tuyển dụng, lựa chọn, sắp xếp đội ngũ nhân sự gắn với phẩm chất chính trị, trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm công tác, chức danh nghề nghiệp, năng lực với từng đối tượng và vị trí công 

tác [H06.2.001]. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY (Nghị quyết số: 07/NQ-HĐT 

http://pyu.edu.vn/
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ngày 24.02.2021) đã xác định các tiêu chí lựa chọn và bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt 

của Trường như: Chủ tịch Hội đồng trường là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy 

tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; Hiệu trưởng 

phải có bằng tiến sĩ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín cao trong và ngoài trường; có 

năng lực dự báo, tư duy chiến lược và tổng kết giáo dục; có nhận thức sâu sắc về tự chủ đại học, 

có khả năng tạo nguồn thu hợp pháp để tự chủ tài chính…; Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo 

và nghiên cứu khoa học phải có bằng bằng tiến sĩ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín 

cao trong và ngoài trường; có năng lực thực tiễn về quản trị đại học…; Trưởng khoa phải có 

trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại khoa; Trưởng bộ môn phải có đủ 

tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy trình độ đại học,  có kinh nghiệm giảng dạy, NCKH và năng lực 

quản lý, có trình độ tiến sĩ; phải là viên chức, có thời gian công tác ít nhất 2 năm; Trưởng phòng 

phải có trình độ đại học trở lên, riêng Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng QLKH và HTQT 

phải có trình độ tiến sĩ, Trưởng phòng TCCB phải có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 

năm [H06.2.002]. Những tiêu chí tuyển dụng, lựa chọn cán bộ trong Chiến lược phát triển Nhà 

trường được cụ thể hóa trong Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHPY; trong Quy định về việc 

tuyển dụng viên chức Trường ĐHPY (Quyết định số: 363/QĐ-ĐHPY ngày 16.8.2019); Quy 

định kéo dài thời gian làm việc đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (Quyết định số: 203/QĐ-

ĐHPY ngày 04.05.2018); được thể hiện trong Quy định nhiệm vụ của viên chức trong thời gian 

tập sự (Quyết định số: 01/QĐ-ĐHPY ngày 02.01.2020) [H06.2.003]; Trong Thông báo tuyển 

dụng viên chức, giảng viên của Trường hằng năm (Từ năm 2017 đến năm 2021). Các tiêu chí 

tuyển dụng của Nhà trường được xây dựng đều dựa trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà 

nước và của UBND tỉnh Phú Yên [H06.2.004]. 

  Đối với các tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự, Nhà trường thực hiện dựa trên 

các văn bản của cấp trên như: Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn 

nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương 

đương trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Quyết định số: 54/2015/QĐ-UBND ngày 20.11.2015); Công 

văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện quy trình (5 bước) bổ nhiệm, 

giới thiệu cán bộ ứng cử từ nguồn nhân sự tại chỗ theo quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính 

trị (Công văn số 2395-CV/BTCTU ngày 18.7.2018); Công văn của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm 

cán bộ (Công văn số: 1399/SNV-TCCCVC ngày 21.11.2018); Công văn của Sở Nội vụ về bổ 
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nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức (Công văn số: 236/SNV-TCCCVC ngày 06.03.2019) 

[H06.2.005]. Các văn bản của Trường như: Nghị quyết của Đảng ủy về việc Kiện toàn tổ chức 

bộ máy Trường ĐHPY đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường giai đoạn 2018-2025 (Nghị 

quyết số 25-NQ/ĐUĐH ngày 16.4.2018); Nghị quyết của HĐT về nhiệm vụ trọng tâm của 

Trường ĐHPY năm 2020 (Nghị quyết số: 03/NQ-HĐT ngày 24.3.2020). Các Đề án: Sáp nhập 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng với Phòng Thanh tra thành Phòng Quản lý chất lượng; 

Đổi tên và tổ chức lại Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non thành Khoa Giáo dục Mầm non; 

Sáp nhập Khoa Nông nghiệp với Khoa Kinh tế thành Khoa Nông nghiệp và Kinh tế; Sáp nhập 

Khoa Giáo dục Thể chất và Giáo dục quốc phòng với Khoa Nghệ thuật thành Khoa Giáo dục 

Thể chất và Nghệ thuật;…Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHPY. Theo đó, tiêu chuẩn cho các 

chức danh, các vị trí được bổ nhiệm, sắp xếp từ các thành viên trong BGH đến GVGV, NV, hợp 

đồng lao động, tùy theo từng vị trí việc làm đều được xác định rõ ràng cả về phẩm chất chính trị 

đạo đức, tinh thần thái độ đối với công việc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tự do học thuật 

[H06.2.006]. Tuy nhiên, Nhà trường vẫn chưa xây dựng được văn bản quy định riêng về bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ trưởng 

phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở Trường ĐHPY. 

  Các văn bản quy định và thông báo về các tiêu chí, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm và sắp 

xếp nhân sự đều được phổ biến rộng rãi tới các đơn vị và cá nhân trong Trường qua con đường 

công văn và phần mềm quản lý văn bản; đồng thời, được thông báo công khai trên trang thông 

tin điện tử của Trường (http://pyu.edu.vn). Riêng Thông báo về tuyển dụng VC còn được thông 

báo rộng rãi trên bảng tin của Nhà trường và được đăng tải trên Đài Phát thanh-Truyền hình Phú 

Yên. Trong giai đoạn 2017-2021: Nhà trường đã bổ nhiệm 84 cán bộ quản lý cấp khoa, phòng 

và tương đương, bao gồm: Trưởng đơn vị 13 (có 06 bổ nhiệm lại), 22 Phó trưởng đơn vị (có 08 

bổ nhiệm lại), 20 Trưởng bộ môn (có 10 bổ nhiệm lại), trong số này có 100% nằm trong quy 

hoạch cán bộ quản lý của Trường. Nhà trường đã tổ chức các đợt tuyển dụng viên chức năm 

2018, năm 2019 và 2020; kết quả có 39 người được tuyển mới, cụ thể là năm 2018: 23 người, 

năm 2019: 07 người, năm 2020: 09 người. Bên cạnh việc tuyển dụng, trong những năm gần đây, 

thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn của Tỉnh ủy Phú Yên, 

số lượng GVGV của Trường đã giảm qua từng năm (năm 2019: 171 biên chế, năm 2020: 164 

biên chế; năm 2021: 157 biên chế), số lượng GV (năm 2019: 142 GV, năm 2020: 139 GV; năm 

http://pyu.edu.vn/
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2021: 131 GV) [H06.2.007], [H06.2.008], [H06.2.009], [H06.2.010]. Tuy nhiên, Trường ĐHPY 

vẫn chưa xây dựng được quy định riêng về việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đối với các chức 

danh nghề nghiệp VC khác như: thư viện; văn thư, lưu trữ; viên chức làm công tác NCKH và 

HTQT.  

   Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 

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

đạo của các nhóm CB, GV, NV khác nhau. 

  Mô tả:  

  Theo Công văn của Tỉnh ủy Phú Yên về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản 

lý các cấp (Công văn số 5558-QĐ/TU ngày 28.11.2019); Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHPY (Nghị quyết số: 07/NQ-HĐT ngày 24.02.2021) đã xác lập một số tiêu chuẩn 

năng lực của nhóm cán bộ chủ chốt của Trường ĐHPY, đặc biệt là năng lực của cán bộ trong 

BGH. Cụ thể như chuẩn năng lực ở vị trí Hiệu trưởng: Có bằng tiến sĩ, có phẩm chất chính trị, 

đạo đức tốt, có uy tín cao  trong và ngoài trường; có năng lực dự báo, tư duy chiến lược và tổng 

kết giáo dục [H06.3.001]. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường còn Quy định tiêu chuẩn 

năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và NV của Trường, đã xác định những yêu cầu cụ 

thể về năng lực cho từng vị trí, chức danh trong bộ máy tổ chức, quản lý của Trường. Với vị trí 

Hiệu trưởng, ngoài phẩm chất về chính trị, đạo đức, chuyên môn, văn bản còn yêu cầu phải có 

nhận thức sâu sắc về tự chủ đại học, có khả năng tạo nguồn thu hợp pháp để tự chủ tài chính; đã 

từng giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị cấp phòng, khoa, trung tâm thuộc trường, có đủ sức khỏe để 

làm việc, độ tuổi đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng theo quy định của  pháp luật và thuộc quy 

hoạch chức danh Hiệu trưởng được Tỉnh ủy phê duyệt. Theo Đề án vị trí việc làm của Trường 

ĐHPY được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt, đã xác định tiêu chuẩn năng lực của đội ngũ GVGV 

và NV của Trường, với số vị trí việc làm là 29 vị trí, được phân theo 05 nhóm công việc. Vị trí 

quản lý: Lãnh đạo trường: 02 (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng); Quản lý khoa, phòng và tương 

đương: 02 (Trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng phòng và tương đương); Quản lý bộ 

môn: 02 (Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn); Vị trí hoạt động nghề nghiệp: 01 (GV); Vị trí 

phục vụ, hỗ trợ: 22 (tổ chức nhân sự, QLKH và HTQT, khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh 

tra-pháp chế, công tác học sinh sinh viên, quản lý đào tạo, tạp chí khoa học, NCKH và công 

nghệ, giáo vụ khoa, thư viện, tài chính, kế toán, thủ quỹ, thiết bị và phòng thí nghiệm, y tế, văn 
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thư lưu trữ, công nghệ thông tin, hành chính tổng hợp, kỹ thuật, lái xe, bảo vệ, phục vụ-chăm 

sóc cây xanh) [H06.3.002]. 

  Tương ứng với mỗi vị trí việc làm đều có sự mô tả về khối lượng công việc cần thực 

hiện theo chức năng và quy định khung năng lực cho vị trí đó. Trong Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường; Quy định chế độ làm việc của GV; Quy định kéo dài thời gian làm việc đối 

với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (Quyết định số: 203/QĐ-ĐHPY ngày 04.05.2018); Quy định về 

tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của bộ môn Trường ĐHPY (Quyết định số: 503/QĐ-ĐHPY 

ngày 15.09.2014); Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường ĐHPY (Quyết định số: 

630/QĐ-ĐHPY ngày 31.10.2018) [H06.3.003]; trong kế hoạch tuyển dụng giảng viên, viên chức 

hằng năm, cũng đã quy định cụ thể về các tiêu chuẩn năng lực trong đó có cả kỹ năng lãnh đạo 

của đội ngũ GVVC Nhà trường. Các văn bản này đã quy định về các tiêu chuẩn năng lực cụ thể 

đối với các thành viên của BGH; đối với các vị trí trưởng, phó các đơn vị, khoa, bộ môn; đối 

với các vị trí GV (hạng 1, hạng 2, hạng 3); đối với cố vấn học tập, cán bộ hướng dẫn thí nghiệm, 

chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên văn thư, thủ quỹ, lái xe. Theo từng vị trí công việc, các 

yêu cầu về ngoại ngữ, tin học; yêu cầu về thái độ, về kỹ năng mềm và kỹ năng lãnh đạo, quản 

lý đều được quy định rõ ràng [H06.3.004]. Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động 

để báo cáo với Bộ GDĐT và được UBND tỉnh Phú Yên thông qua, trong đó xác định rõ định 

biên lao động cụ thể (số lượng lao động cho các vị trí công việc) [H06.3.005], [H06.3.006], 

[H06.3.007], [H06.3.008]. Như vậy, trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, Nhà trường đã xây dựng 

kế hoạch, triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, giải quyết chế độ 

chính sách cho GVVC; quy hoạch, lựa chọn đề bạt, bổ nhiệm đối với lãnh đạo quản lý các cấp.  

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5.0 

  Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CB, GV, NV được xác định 

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

  Mô tả:  

  Đảng ủy Trường ĐHPY đã ra Nghị quyết về phát triển đội ngũ GV giai đoạn 2014-2020 

(Nghị quyết số 107-NQ/ĐUĐH ngày 3.10.2014); Nghị quyết về đào tạo, bồi dưỡng năng lực 

giảng viên theo tiêu chuẩn CDNN viên chức giảng dạy đại học đến năm 2020 (Nghị quyết số 

45-NQ/ĐUĐH ngày 29.6.2017) [H06.4.001]; Nhà trường đã ban hành Quy định về công tác đào 

tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của Trường ĐHPY (Quyết định số: 
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711/QĐ-ĐHPY ngày 13.12.2018), trong đó quy định quy trình cử CBVC tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Bước 1: CBVC làm đơn xin đăng ký 

dự thi/dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng (có xác nhận của Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp); Phòng 

TCCB tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, xác định ưu tiên và trình Ban Giám 

hiệu. Bước 2: Sau khi có kết quả trúng tuyển, CBVC làm đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng (có xác 

nhận của Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp); Phòng Kế hoạch-Tài chính (xác nhận công nợ đối 

với CBVC xin đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 6 tháng trở lên); Phòng TCCB bộ tham 

mưu cho BGH ra các quyết định cử CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng. Bước 3: CBVC thực hiện quá 

trình đào tạo, bồi dưỡng và những cam kết với Nhà trường, Nhà nước (nếu có). Bước 4: Sau khi 

hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, CBVC đề nghị tiếp nhận về lại Trường (có ý kiến của 

Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp) và Phòng TCCB tham mưu cho BGH ra các quyết định tiếp 

nhận [H06.4.002].  

  Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025 và Chiến lược phát 

triển Nhà trường giai đoạn 2021-2025 đã coi đào tạo bồi dưỡng là một trong những biện pháp 

trọng tâm, chủ chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với mục tiêu đến năm 2025: Nhà 

trường có 100% GV đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp (trong đó 2.6% giảng viên hạng I, 

27% giảng viên hạng II), có ít nhất 2.6% GV được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, 50% GV 

đạt trình độ tiến sĩ. Giải pháp quan trọng mà Chiến lược đề ra là: Thực hiện nghiêm việc rà soát 

tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ GVVC theo chuẩn quy định, những trường hợp không đảm 

bảo chuẩn có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo hoặc đào tạo lại để chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ và tin học theo yêu cầu giảng dạy và NCKH. 

Tăng cường liên kết, hợp tác với một số trường đại học trong và ngoài nước, thường xuyên giao 

lưu, kết nối với đội ngũ GV của các trường, viện đại học để phát triển đội ngũ GV có chất 

lượng cao, có khả năng thích ứng trong thời kỳ hội nhập [H06.4.003]. Năm 2014, Nhà trường 

đã xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển đào tạo Trường ĐHPY đáp ứng nhu cầu nhân lực phục 

vụ kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên (giai đoạn 2014-2020 

và tầm nhìn đến năm 2030); Năm 2017, Nhà trường đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2017-2020 (Kế hoạch số: 74/KH-ĐHPY ngày 

16.02.2017), trong đó đặt ra mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBGV, 

NV của Nhà trường đến năm 2020 với kinh phí dự kiến là khoảng 300 triệu đồng [H06.4.004]. 
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  Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu cụ thể về nâng cao trình độ đội ngũ GVGV đáp ứng yêu 

cầu phát triển của Nhà trường và công tác đào tạo, NCKH, PVCĐ; căn cứ vào bản đăng ký 

nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng của GVVC, đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, 

Trường ĐHPY xúc tiến xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và người lao động, trong đó 

trọng tâm là đào tạo GV có trình độ tiến sĩ, thạc sỹ và bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, cũng 

như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cho GVVC. Cụ thể như: bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn theo từng lĩnh vực, phương pháp giảng dạy đại học, năng lực quản lý, về kỹ 

năng ứng xử và văn hóa công vụ, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, lý luận 

chính trị, kiến thức về quốc phòng-an ninh, ngoại ngữ, tin học, văn thư lưu trữ [H06.4.005], 

[H06.4.006], [H06.4.007]. Trên cơ sở các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường đã cử đi học 

tập bồi dưỡng sau khi có kế hoạch của Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan về đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức từ năm 2017 đến năm 2021. Kết quả là Trường ĐHPY đã đào tạo được 

đội ngũ CB, VC có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có trình độ hiểu biết về lý luận 

chính trị, có trình độ văn hóa, chuyên môn, năng lực, sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ được giao, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo; 100% viên chức sau khi 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; bảo đảm được các tiêu 

chuẩn, điều kiện để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ [H06.4.008]. 

  Để phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVVC có hiệu quả, Trường ĐHPY 

đã tiến hành thống kê nguồn nhân lực và nhân sự trong toàn Trường; đồng thời bổ sung, điều 

chỉnh, cập nhật các chế độ chính sách về tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị 

để hỗ trợ cho đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GVVC. Kết quả, giai đoạn 2017-2021, 

Nhà trường đã đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 249 lượt GVVC, 

trong đó có 7 CBGV được cử đi đào tạo tiến sĩ; có 13 GVVC được cử đi đào tạo Cao cấp chính 

trị; có 30 GVVC được cử đi đào tạo Trung cấp chính trị và hơn 500 lượt CBGV, NV được cử đi 

đào tạo và bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công việc. 

Trong chu kỳ kiểm định, phần lớn GVVC của Nhà trường được tham gia đào tạo, bồi dưỡng và 

phát triển chuyên môn, nghiệp vụ hoặc các kỹ năng cần thiết cho công việc chuyên môn và quản 

lý [H06.4.009], [H06.4.010]. Như vậy, Trong chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, Trường 

ĐHPY đã cử 249 lượt GVVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ 

năng và thái độ để cải thiện hiệu quả làm việc, giảng dạy, NCKH và PVCĐ [H06.4.011], 
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[H06.4.012]. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của Nhà trường còn hạn hẹp nên đã ảnh hưởng đến 

việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GVVC có những GVVC đã đăng ký đi 

đào tạo, bồi dưỡng nhưng chưa được thực hiện kịp thời. 

   Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

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

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

NCKH và phục vụ cộng đồng. 

  Mô tả: 

  Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY (Nghị quyết số: 07/NQ-HĐT ngày 

24.02.2021), Quyết định thành lập Phòng TCCB (Quyết định số: 223/QĐ-ĐHPY ngày 

10.6.2009) và Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường ĐHPY (Quyết định số: 

132/QĐ-ĐHPY ngày 19.04.2019), Nhà trường đã giao cho Phòng TCCB phụ trách công tác 

tham mưu, theo dõi, tổng hợp về đánh giá xếp loại chất lượng GVVC; giao cho Phòng HCQT 

phụ trách công tác thi đua-khen thưởng [H06.5.001]. Trên cơ sở Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng của Trường ĐHPY (Quyết định số: 341/QĐ-ĐHPY ngày 06.07.2018), Bộ tiêu 

chuẩn thi đua của GVVC (Quyết định số: 247/QĐ-ĐHPY ngày 11.6.2021) [H06.5.002]; đồng 

thời dựa trên văn bản của cấp trên: Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định số: 90/2020/NĐ-CP ngày 13.8.2020); Công văn của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xếp loại 

chất lượng đối với tập thể cá nhân (Công văn số 2835-CV/BTCTU ngày 18.12.2018), với các 

tiêu chí rõ ràng, minh bạch. Hằng năm, Nhà trường ra thông báo công khai trên hệ thống thông 

tin quản lý và gửi văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng GVVC 

theo năm học, với Kế hoạch cụ thể và Mẫu phiếu đánh giá GVVC. Theo đó, các bước thực hiện 

việc đánh giá, phân loại từ cấp độ cá nhân, đến cấp đơn vị thuộc và trực thuộc (khoa, phòng, 

trung tâm, tạp chí khoa học,…) và cấp trường; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ năm học được phổ biến rộng rãi tới toàn thể GVVC trong toàn Trường [H06.5.003].   

  Nhà trường đã ra thông báo yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện đánh giá kết quả công 

việc của GVVC một cách công khai, minh bạch theo các nội dung: Trình tự đánh giá, xếp loại 

chất lượng VC chức quy định tại Điều 19 của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 

năm 2020 của Chính phủ. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quy định tại Điều 
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12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ. Về xếp loại cá nhân: Nhà trường xem xét, quyết định số lượng cá nhân được xếp 

loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% so với tổng số được xếp loại Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trong toàn Trường theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ tương đồng (Trưởng phòng, khoa, trung tâm; phó Trưởng phòng, khoa, trung tâm; 

GVVC) [H06.5.004]. Lãnh đạo các đơn vị triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 

năm học theo đúng quy định; nộp Biên bản cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; 

Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng viên chức của đơn vị về Phòng Tổ chức cán bộ. Nhà trường đã thực hiện đánh giá một 

cách công khai, minh bạch và Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng 

viên chức theo 04 mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành 

nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. Dữ liệu và báo cáo kết quả đánh giá chất lượng, hiệu 

quả công việc của CBGV, NV toàn Trường được lưu giữ tại Phòng TCCB, được quản lý bằng 

phần mềm phù hợp và được công khai trên trang thông tin điện tử của Trường 

(http://pyu.edu.vn). Công tác thi đua-khen thưởng, việc nâng lương cho GVVC công tác đánh 

giá xếp loại đảng viên cuối năm và việc áp dụng chính sách nhân sự của Nhà trường chủ yếu 

dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm này [H06.5.005].    

  Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường đã có 240 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 771 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; 50 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 15 lượt GVVC được đánh giá, 

xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể: Năm học 2016-2017 có 74 hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; 154 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 lượt GVVC 

được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, 2 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại không hoàn 

thành nhiệm vụ. Năm học 2017-2018 có 76 lượt CBVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 150 lượt 

CBVC và lao động được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6 lượt GVVC được đánh 

giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 01 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại không hoàn thành 

nhiệm vụ. Năm học 2018-2019 có 31 lượt GVVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 171 lượt GVVC 

được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại hoàn 

thành nhiệm vụ; 5 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Năm học 

2019-2020 có 27 GVVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 155 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại 

http://pyu.edu.vn/
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hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 5 lượt 

GVVC được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Năm học 2020-2021 có 32 hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; 141 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15 

lượt GVVC được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 2 lượt GVVC được đánh giá, xếp loại 

không hoàn thành nhiệm vụ [H06.5.006].    

  Hằng năm, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng GVVC sau khi được Nhà trường ra quyết 

định công nhận đã được sử dụng trong công tác Thi đua-khen thưởng, việc nâng lương cho 

GVVC,  công tác đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm và áp dụng chính sách nhân sự của Nhà 

trường. Các danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, Lao động tiên tiến của GVVC, đảng viên hoàn 

thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ yếu được xem xét dựa trên kết quả đánh giá, phân 

loại này [H06.5.007], [H06.5.008]. Kết quả đánh giá và bình bầu các danh hiệu còn được Nhà 

trường sử dụng cho việc đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với 

GVVC. Trong chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục (2017-2021), Nhà trường xét nâng lương 

trước thời hạn cho 03 lượt GVVC; đã chi 891,934,000 triệu đồng cho công tác khen thưởng; 

phân bổ cho từng năm như sau: Năm 2017 chi 177,980,000 triệu đồng; năm 2018 chi 

183,170,000 triệu đồng; năm 2019 chi 181,362,000 triệu đồng; năm 2020 chi 170,158,000 triệu 

đồng; năm 2021 chi 169,264,000 triệu đồng [H06.5.009]. 

  Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng GVVC hằng năm còn được sử dụng làm căn cứ để 

Nhà trường xác định đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm hỗ trợ các hoạt động đào tạo, 

NCKH và PVCĐ. Kết quả này là cơ sở để thực hiện các chính sách nhân sự của Nhà trường, 

cũng như được ưu tiên cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, như trong Quy định về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức và người lao động Trường ĐHPY (tại Điều 7: Điều kiện, tiêu chuẩn 

cụ thể) ghi rõ, một trong những điều kiện cụ thể mà GVVC được cử đi đào tạo bồi dưỡng phải 

đáp ứng là: Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm liền kề) [H06.5.010]; ưu 

tiên thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của GV; xét ưu tiên việc đi học Cao cấp lý luận chính 

trị, Trung cấp lý luận chính trị; cử đi học ở nước ngoài; đồng thời xét điều chỉnh thu nhập tăng 

thêm vào dịp cuối năm và phân công nhiệm vụ tương ứng trong năm học kế tiếp, bồi dưỡng 

năng lực chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; bố trí lại công việc và thực hiện các chính sách 

nhân sự khác như: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với VC quản lý 

cấp khoa, phòng và bộ môn tại Trường ĐHPY [H06.5.011].    
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  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

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

rà soát thường xuyên. 

  Mô tả:  

  Trường ĐHPY đã giao nhiệm vụ cho Phòng TCCB xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện 

các chế độ, chính sách, quy trình, quy hoạch về nguồn nhân lực giúp cụ thể hóa việc thực hiện 

mục tiêu chiến lược về công tác nhân sự. Trong các báo cáo thực hiện kết quả công việc từng 

năm và các cuộc họp giao ban của Nhà trường; trong Báo cáo tại Hội nghị viên chức hằng năm, 

Nhà trường đã tiến hành rà soát, đánh giá về chế độ, chính sách, quy trình quy hoạch nguồn 

nhân lực; tiền lương, khen thưởng; các khoản phúc lợi cho GVVC [H06.6.001]. Hằng năm, qua 

ý kiến góp ý của các đơn vị, ý kiến của GVVC tại Hội nghị tổng kết năm học, Hội nghị viên 

chức, Nhà trường đều tiến hành rà soát, chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ [H06.6.002], 

[H06.6.003]. Năm 2017, Nhà trường đã xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của 

Trường ĐHPY giai đoạn 2007-2017; đến năm 2020, Nhà trường đã xây dựng Báo cáo kết quả 

sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/QH14 (Báo 

cáo số: 185/BC-ĐHPY ngày 11.5.2020). Theo đó, công tác quy hoạch đội ngũ được đánh giá, 

phân tích một cách đầy đủ; đội ngũ GVVC được rà soát cả về trình độ, năng lực chuyên môn, 

chức danh nghề nghiệp, thâm niên và kinh nghiệm công tác [H06.6.004]. Nhiều quy chế, quy 

định liên quan đến chế độ chính sách đối với GVVC cũng được Nhà trường rà soát, đánh giá và 

chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường như: Quy định công tác thi đua-khen 

thưởng được rà soát, cập nhật 01 lần [H06.6.005]. Đồng thời với việc rà soát các chế độ, chính 

sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực, Nhà trường còn ban hành một số văn bản mới 

phù hợp với điều kiện thực tế của Trường và cập nhật các quy định của Bộ GDĐT, của Tỉnh 

Phú Yên và của Nhà nước. Cụ thể như: Quy định tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa học 

và công nghệ của Trường ĐHPY (Quyết định số: 375/QĐ-ĐHPY ngày 26.8.2019); Quy chế tổ 

chức xét tuyển viên chức Trường ĐHPY (Quyết định số: 14/QĐ-ĐHPY ngày 11.01.2021) 

[H06.6.006].   

  Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Trường ĐHPY, hằng năm, Nhà trường đã phối hợp 

với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị viên chức để tổng hợp ý kiến của đội ngũ CBGV, NV, 

trong đó có nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, quy hoạch nguồn nhân 
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lực. Các ý kiến đó đều được Nhà trường tiếp thu đầy đủ, được giải trình và làm căn cứ để cải 

tiến các hoạt động cho năm học tiếp theo thông qua việc ban hành Nghị quyết Hội nghị viên 

chức và người lao động hằng năm [H06.6.007], [H06.6.008]. Khi điều chỉnh các chế độ chính 

sách liên quan như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định công tác thi đua-khen thưởng; Quy định 

chế độ làm việc của giảng viên; Quy định nghiên cứu khoa học của giảng viên; Quy định về văn 

hóa công sở. Nhà trường đã lấy ý kiến của các công đoàn bộ phận và các công đoàn viên theo 

đúng quy định; lấy ý kiến của giảng viên, viên chức bằng cách ra thông báo yêu cầu các đơn vị 

góp ý bằng văn bản và gửi về các phòng chức năng phụ trách các lĩnh vực để tổng hợp và trình 

lãnh đạo Trường xem xét ra quyết định ban hành. Như vậy, Trường ĐHPY đã thực hiện đầy đủ 

các chế độ, chính sách do Nhà nước và Nhà trường quy định đối với CBGV, NV, bảo đảm cho 

đội ngũ CBGV, NV ổn định đời sống và yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và công hiến cho sự 

phát triển của Trường. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

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

tiến để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

  Mô tả:  

  Trường ĐHPY đã thực hiện việc cải thiện các chế độ, chính sách dựa trên các kết quả rà 

soát, đánh giá để hỗ trợ đào tạo, NCKH và PVCĐ. Cụ thể, năm 2018, Nhà trường đã ban hành 

Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức 

và người lao động (Quyết định số: 478/QĐ-ĐHPY ngày 5.9.2018) [H06.7.001]; Quy chế chi 

tiêu nội bộ là văn bản có liên quan chặt chẽ đến việc thực hiện chế độ chính sách, cải tiến tiền 

thưởng, phúc lợi đối với các hoạt động của Trường. Cho nên, trong chu kỳ kiểm định chất lượng 

giáo dục, cứ 2 năm/lần Nhà trường đều tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh Quy chế chi tiêu 

nội bộ. Theo đó, Nhà trường đã điều chỉnh nhiều hạng mục, nhằm thúc đẩy tính tích cực của 

công chức, viên chức và người lao động: Bổ sung các định mức chi, điều chỉnh mức chi cho các 

hoạt động đào tạo và NCKH, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 so với Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2018 đã bổ sung 01 phụ lục để hướng dẫn chi tiết về các mức chi; nội dung chi ở nhiều 

hạng mục cũng được điều chỉnh đáng kể cho phù hợp với khả năng về nguồn thu của Nhà trường; 

bổ sung mức thưởng cho các bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI/Scoupus. Điều đó tăng cơ hội 

được xét nâng lương trước thời hạn đối với những cá nhân viên chức “Hoàn thành xuất sắc 
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nhiệm vụ” và đạt được các danh hiệu thi đua, khen thưởng, nhất là đối với các danh hiệu “Chiến 

sĩ thi đua cấp cơ sở”. Quy định công tác thi đua, khen thưởng được điều chỉnh, cập nhật và bổ 

sung theo hướng thực tế hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí, phù hợp hơn với điều kiện thực tế và các 

nguồn lực của Nhà trường khi dựa trên kết quả đánh giá cuối năm về việc hoàn thành các nhiệm 

vụ giảng dạy, NCKH và PVCĐ. Bên cạnh việc ban hành Quy định chung về công tác thi đua-

khen thưởng, để tạo động lực thúc đẩy công tác NCKH, năm 2019, Nhà trường đã ban hành Quy 

định khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHPY (Quyết định số: 

376/QĐ-ĐHPY ngày 26.8.2019) [H06.7.002]. Như vậy, những chế độ, chính sách của Nhà 

trường được cải thiện đó là: Trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 các mức chi, nội dung chi 

tăng lên so với Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; Quy định chế độ làm việc của giảng viên ban 

hành năm 2020 được điều chỉnh giảm số giờ chuẩn giảng dạy cho giảng viên xuống còn 240 tiết 

chuẩn/năm (quy định cũ ban hành năm 2019 là 270 tiết chuẩn/năm);…đã tạo điều kiện cho giảng 

viên có điều kiện hơn trong đào tạo, NCKH và PVCĐ  [H06.7.003].   

  Việc rà soát, cải tiến quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực cũng như các chế độ chính 

sách trong giai đoạn 2017-2021, đã giúp Nhà trường thu hút được 03 giảng viên có học vị Tiến 

sĩ về công tác tại Trường ĐHPY; đã thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với 01 Phó giáo 

sư, Tiến sĩ và 01 Tiến sĩ [H06.7.004]. Công tác quy hoạch của Nhà trường được cải tiến theo 

hướng phát huy hiệu quả, tạo sự chủ động cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán 

bộ; Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Ban thường 

vụ Tỉnh ủy được thể hiện trong các Báo cáo gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Báo cáo số: 460/BC-

ĐHPY ngày 15.9.2020) [H06.7.005]. Đề án vị trí việc làm và các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy 

của Trường, đã giúp giảm bớt số lượng cán bộ quản lý cấp khoa, phòng và tương đương của 

Nhà trường từ 41 người cuối năm 2019 xuống còn 31 người vào cuối năm 2021. Các báo cáo 

thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức quản lý của Trường giai đoạn 2017-

2021 và những quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Phú Yên là những 

căn cứ quan trọng để Nhà trường điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và định hướng đầu tư phát triển 

nguồn nhân lực như cử đi đào tạo dài hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, 

tin học cũng như về trình độ lý luận chính trị [H06.7.006]. Một số văn bản liên quan đến chế độ, 

chính sách, quy định về nguồn nhân lực được điều chỉnh và cập nhật sau các kỳ rà soát như: 

Quy định về việc tuyển dụng viên chức Trường ĐHPY (Quyết định số: 363/QĐ-ĐHPY ngày 
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16.08.2019); Quy định Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức và người lao động của 

Trường ĐHPY (Quyết định số: 484/QĐ-ĐHPY ngày 30.09.2019); Quy định nhiệm vụ của viên 

chức tập sự (Quyết định số: 01/QĐ-ĐHPY ngày 02.01.2020); Quy định nghiên cứu khoa học 

của giảng viên; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY; Quy chế thực hiện dân chủ 

của Trường ĐHPY; Quy chế văn hóa công sở của Trường ĐHPY;…[H06.7.007], [H06.7.008]. 

Tuy nhiên, Trường ĐHPY vẫn chưa vẫn chưa xây dựng được báo cáo chuyên đề về công tác rà soát 

định kỳ hằng năm các chế độ, chính sách đối với CBGV, NV. 

  - Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4.0 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 6 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

  - Việc quy hoạch nhân sự vào các vị trí của CBGV, NV được Nhà trường thực hiện phù 

hợp với quy trình và tiêu chí quy định trong Điều lệ trường đại học, các quy định khác của Đảng, 

Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Phú Yên.  

  - Trong chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, Nhà trường đã cử 249 lượt CBGV, NV tham 

gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ để cải thiện hiệu quả 

làm việc, giảng dạy, NCKH và PVCĐ. 

  - Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, Nhà trường đã xây dựng được kế hoạch, triển khai công 

tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, giải quyết chế độ chính sách cho CBGV, NV; 

quy hoạch, lựa chọn đề bạt, bổ nhiệm đối với lãnh đạo quản lý các cấp. 

  - Trường ĐHPY đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách do Nhà nước và Nhà trường 

quy định đối với CBGV, NV, bảo đảm cho đội ngũ CBGV, NV ổn định đời sống và yên tâm 

công tác, gắn bó lâu dài và công hiến cho sự phát triển của Trường.  

  - Công tác đánh giá kết quả công việc của CBGV, NV được Nhà trường thực hiện  chặt 

chẽ, đúng quy định của Luật Viên chức, với các mức độ, tiêu chí, chỉ số rõ ràng và minh bạch; có 

dữ liệu và báo cáo đánh giá hiệu quả công việc đầy đủ.  

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

  - Nhà trường vẫn chưa xây dựng được văn bản quy định riêng về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng 

phòng và tương đương ở Trường ĐHPY.  

  - Do nguồn kinh phí của Nhà trường còn hạn hẹp nên đã ảnh hưởng đến việc triển khai 
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thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GVVC.  

  - Trường ĐHPY vẫn chưa vẫn chưa xây dựng được báo cáo chuyên đề về công tác rà soát định 

kỳ hằng năm các chế độ, chính sách đối với GVVC.  

  3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu 

và hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Lãnh đạo Trường giao nhiệm vụ 

cho P.TCCB làm đầu mối xây 

dựng văn bản quy định về bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, 

từ chức, miễn nhiệm đối với viên 

chức giữ chức vụ trưởng phòng, 

phó trưởng phòng và tương đương 

ở Trường ĐHPY.  

BGH; 

P.TCCB; 

P.QLCL. 

(Năm học 

2022-

2023) 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Lãnh đạo Trường chỉ đạo P.KHTC 

cân đối nguồn kinh phí của đơn vị 

để đầu tư mạnh hơn vào công tác 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVGV 

của Trường. 

BGH;  

P.KHTC; 

P.TCCB. 

(Năm học 

2022-

2023) 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Lãnh đạo Trường phân công cho 

P.TCCB làm đầu mối cùng với 

P.HC-QT triển khai xây dựng báo 

cáo chuyên đề đối với công tác rà 

soát định kỳ về chế độ, chính sách 

đối với GVVC. 

BGH; 

P.TCCB; 

P.HCQT 

(Quý III, 

năm 2022) 
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4 Phát huy 

điểm mạnh 1 

Nhà trường quy hoạch nhân sự vào 

các vị trí của GVVC phù hợp với 

quy trình và quy định của Đảng, 

Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND 

Tỉnh Phú Yên.  

BGH; 

P.TCCB 

(Quý IV, 

năm 2022) 

 

5 Phát huy 

điểm mạnh 2 

Nhà trường tiếp tục cử GVVC  

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng 

và thái độ để cải thiện hiệu quả làm 

việc, giảng dạy, NCKH và PVCĐ. 

BGH; 

P.TCCB 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-

2025) 

 

6 Phát huy 

điểm mạnh 3 

Nhà trường xây dựng kế hoạch, 

triển khai công tác tuyển dụng, đào 

tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, giải 

quyết chế độ chính sách cho 

GVVC; quy hoạch, lựa chọn đề 

bạt, bổ nhiệm đối với lãnh đạo 

quản lý các cấp. 

BGH; 

P.TCCB; 

P.HC-QT. 

(Năm học 

2022-

2023) 

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 4 

Trường ĐHPY triển khai thực hiện 

đầy đủ các chế độ, chính sách do 

Nhà nước và Nhà trường quy định, 

bảo đảm cho đội ngũ GVVC ổn 

định đời sống và yên tâm công tác, 

công hiến cho sự phát triển của 

Trường.  

BGH; 

P.TCCB; 

P.KHTC; 

P.HC-QT. 

Hằng năm 

(Từ năm 

2022-

2025) 

 

8 Phát huy 

điểm mạnh 5 

Nhà trường đánh giá kết quả công 

việc của GVVC chặt chẽ, đúng quy 

định của Luật Viên chức, với các 

mức độ, tiêu chí, chỉ số rõ ràng và 

minh bạch.  

BGH; 

P.TCCB; 

Các đơn vị 

thuộc 

Trường. 

(Năm học 

2022-

2023) 
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 4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 6 4,40 

Tiêu chí 6.1 5.0 

Tiêu chí 6.2 5.0 

Tiêu chí 6.3 5.0 

Tiêu chí 6.4 4.0 

Tiêu chí 6.5 4.0 

Tiêu chí 6.6 4.0 

Tiêu chí 6.7 4.0 

 

 Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

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

chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

Nhà trường có bộ phận xây dựng kế hoạch, theo dõi giám sát việc phát triển các nguồn lực 

tài chính là Phòng KHTC. Phòng KHTC có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Hiệu trưởng 

xây dựng và thực hiện kế hoạch về tài chính, quản lý tập trung các nguồn vốn, quỹ, nguồn kinh 

phí của Nhà trường theo chế độ quy định của Nhà nước (Quyết định số 389/QĐ-ĐHPY ngày 

20/7/2012; cập nhật ban hành lại theo Quyết định số 132/QĐ-ĐHPY ngày 19/4/2019 ) 

[H07.1.001]. Theo đó, Điều 9 có ghi chức năng, nhiệm vụ của phòng KH-TC: “Xây dựng kế 

hoạch thu, chi ngân sách theo đúng chế độ chính sách và các thủ tục tài chính của Nhà nước bảo 

đảm phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, NCKH và các hoạt động khác của Nhà trường trên cơ 

sở chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; quản lí và kiểm soát việc 

thu chi tài chính của đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong Nhà trường về chi 

tiêu, thanh toán, mua sắm, phân phối, sử dụng, bảo quản các loại vật tư, tài sản của Trường theo 

đúng quy định...”. Phòng KHTC cũng có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể của các viên chức 

trong Phòng[H07.1.002]. 

 Nhà trường ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2011-2015 và định 

hướng đến năm 2020 (Văn bản số 62/CL-ĐHPY ngày 21/01/2013); Chiến lược phát triển 

Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030 (Quyết định số 04/QĐ-ĐHPY ngày 

04/01/2016); Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035 
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(Quyết định số 14/NQ-HĐT ngày 04/11/2021 [H01.1.001]. Theo đó, nội dung về tài chính đã 

xác định: “Huy động mọi nguồn lực nhằm từng bước tạo nguồn tài chính đủ để đảm bảo hoạt 

động đào tạo: Đảm bảo quy mô đào tạo và phát triển mã ngành đào tạo; liên kết phát triển đào 

tạo sau đại học; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho viên chức và sinh viên theo 

quy định; đảm bảo cho phục vụ hoạt động đào tạo và NCKH; từng bước tăng cường CSVC thiết 

bị phục vụ đào tạo, NCKH và các hoạt động khác). Ngoài ra, trong các thời điểm tổ chức hội nghị 

của Nhà trường,  Phòng KHTC cũng tham gia báo cáo tham luận về tài chính như: Chiến lược phát triển 

nguồn tài chính (giai đoạn 2016-2020); Định hướng tài chính trong hoạt động dịch vụ đào tạo; khai thác 

nguồn tài chính trong loại hình bồi dưỡng [H07.1.003]. Trên cơ sở chiến lược dài hạn, phòng KHTC 

thực hiện cụ thể hóa kế hoạch tài chính ngắn hạn thể hiện thông qua việc xây dựng kế hoạch 

ngân sách [H07.1.004] và được UBND tỉnh Phú Yên Quyết định giao dự toán hằng 

năm[H7.1.005]. Trong giai đoạn 2017-2021, Tổng nguồn kinh phí chi thường xuyên là: 189.840 

triệu đồng, bao gồm nguồn dự toán ngân sách được giao là: 125.836 triệu đồng và thực hiện thu 

từ nguồn thu sự nghiệp là: 64.004 triệu đồng (trong đó thu từ học phí chính quy là: 13.944 triệu 

đồng; thu từ hoạt động đào tạo dịch vụ là: 50.060 triệu đồng). Cụ thể theo bảng 7.1.1 dưới đây: 

Bảng 7.1.1 Nguồn tài chính giai đoạn 2017-2021 

   ĐVT: Triệu đồng 

Nguồn tài chính
Năm 

2017

Năm 

2018

Năm 

2019

Năm 

2020

Năm 

2021

Tổng 

cộng

- Nguồn ngân sách 33.297 31.568 23.605 18.751 18.615 125.836

+ Chi thường xuyên 32.706 28.626 21.712 17.352 15.525 115.921

+Chi không thường xuyên 591 2.942 1.893 1.399 3.090 9.915

- Nguồn thu sự nghiệp 10.502 17.923 10.907 9.733 14.939 64.004

+Nguồn thu học phí 2.770 2.141 2.597 4.229 2.207 13.944

+Nguồn thu dịch vụ 7.732 15.782 8.310 5.504 12.732 50.060

Tổng cộng 43.799 49.491 34.512 28.484 33.554 189.840  

                                                                                   Nguồn phòng Kế hoạch-Tài chính 

Nhà trường xây dựng kế hoạch tài chính và thực hiện quản lý tài chính theo các quy định về tài 

chính của Nhà nước và của tỉnh Phú Yên: Xây dựng kế hoạch ngân sách theo Nghị quyết số 

55/2015/NQ/HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Ban hành định mức phân bổ 

chi thường xuyên với định mức đào tạo là: 11.800.000 đồng/SV/năm (đối với đào tạo bậc đại học chính 
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quy) và 11.300.000 đồng/SV/năm (đối với đào tạo bậc cao đẳng chính quy).  Trong giai đoạn 2017-2021, 

Nhà trường thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 

của Chính phủ; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính  Hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần 

chi tường xuyên,  Trường xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (QĐ số 792/QĐ-

ĐHPY ngày 12/12/2016), đồng thời cập nhật điều chỉnh bổ sung (các QĐ số 622/QĐ-ĐHPY 

ngày 29/10/2018, QĐ số 496/QĐ-ĐHPY ngày 30/12/2020 [H07.1.006], trong đó quy định các 

nội dung chi theo chế độ chính sách của Nhà nước và của tỉnh Phú Yên (xây dựng các chế độ 

định mức đều thấp hơn quy định của Nhà nước và của Tỉnh), đồng thời phù hợp khả năng tình 

hình nguồn tài chính của đơn vị. Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản (QĐ số 115/QĐ-

ĐHPY ngày 23/3/2015); xây dựng phương án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê; quy 

định về quản lý  sử dụng xe công [H07.1.007] theo thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng 

tài sản công của Bộ tài chính. Các báo cáo quyết toán hằng năm của Nhà trường [H07.1.008] 

được Sở Tài chính Phú Yên thẩm định và phê duyệt [H07.1.009], qua đó cho thấy Nhà trường 

đã xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính theo quy định. Thực hiện báo cáo công khai theo 

quy định: công khai quyết toán [H07.1.010]; công khai dự toán [H07.1.011]; công khai quản 

lý tài sản [H07.1.012]; báo cáo “ba công khai” theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo 

[H07.1.013]; ban hành quy trình thu học phí [H07.1.014]; Thông báo công khai mức thu học 

phí hằng năm [H07.1.015]. Ngoài ra, trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường cũng đón tiếp các 

đoàn thanh tra Tỉnh, Kiểm toán Nhà nước đến làm việc và kiểm tra, kiểm toán về công tác tài chính  

[H07.1.016], qua kết luận và kiến nghị, Trường cũng đã nghiêm túc thực hiện thực hiện kết 

luận các kiến nghị của Thanh tra và Kiểm toán và báo cáo tình hình thực hiện lên cơ quan quản 

lý Nhà nước cấp trên [H07.1.017]. Tuy nhiên, Trường chưa ban hành Quy chế tài chính theo 

Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sư nghiệp công lập. 

Nghiệp vụ kế toán tài chính của Trường được ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin thông 

qua các phần mềm: phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm quản lý tài sản (Công 

ty MISA) [H07.1.018]. Trong giai đoạn 2017-2021, tổng số nguồn tài chính chi thường xuyên 

và không thường xuyên của Trường là: 189.840 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước cấp: 

125.836 triệu đồng; nguồn thu sự nghiệp: 64.004 triệu đồng (trong đó thu từ học phí hệ chính 
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quy: 13.944 triệu đồng và thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo: 50.060 triệu đồng). Nhà trường đã 

triển khai thực hiện với tổng số chi là: 173.897 triệu đồng. Trong đó, chi cho con người: 121.637 

triệu đồng chiếm tỉ lệ 69,94%; chi cho hoạt động NCKH: 1.78 triệu đồng chiểm tỉ lệ 1,02% 

(trong đó NCKH giảng viên: 1.730 triệu tỷ đồng và hỗ trợ NCKH trong sinh viên: 52 triệu 

đồng); chi cho người học (học bổng khuyến khích học tập): 3.150 triệu đồng chiếm tỉ lệ 1,8%; 

chi cho hoạt động đoàn thể, hoạt động hành chính, dịch vụ công cộng: 26.497 triệu đồng chiếm 

tỉ lệ 15,2%; chi cho bồi dưỡng đội ngũ: 1.825 triệu đồng chiếm tỉ lệ 1,04%; chi cho hoạt động 

đào tạo:  17.278 triệu đồng chiếm tỉ lệ 9,93%; chi cho mua sắm trang thiết bị: 4.729 triệu đồng 

chiếm tỉ lệ 2,7%%;. Cụ thể theo Bảng  7.1.2 

Bảng 7.1.2:  Nguồn tài chính triển khai giai đoạn 2017 - 2021 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Cộng 

Tổng số thu 43.799 49.491 34.512 28.484 33.554 189.840 

Tổng số chi 38.641 43.697 33.060 26.282 32.217 173.897 

- Chi cho con người 26.964 28.136 22.560 20.767 23.210 121.637 

- Chi người học(học bổng) 836 817 750 383 365 3.150 

- Chi hoạt động đào tạo  2.911 4.220 2.577 2.123 5.447 17.278 

- Chi NCKH 298 499 504 303 175 1.779 

- Chi ĐT bồi dưỡng đội ngũ  620 424 353 150 278 1.825 

- Chi đầu tư, mua sắm 

+Chi từ nguồn thu 

+Chi từ quỹ PTHĐSN  

1.198 

1.036 

162 

1.193 

364 

829 

1.243 

150 

1.093 

673 

164 

509 

422 

14 

408 

4.729 

1.728 

3.001 

- Chi dịch vụ công cộng, 

hành chính, đoàn thể, khác  

5.976 9.237 6.165 2.391 2.727 26.497 

Nộp ngân sách 221 377 217 130 265 1.210 

   Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài  chính 

Trên cơ sở báo cáo quyết toán, các kế hoạch tài chính cũng được rà soát, đánh giá cập 

nhật định kỳ hằng năm thông qua báo cáo tình hình tài chính trong hội nghị viên chức của Nhà trường 

[H07.1.019]. Ngoài ra, qua các hội nghị về hoạt động đào tạo, hoạt động NCKH,  sinh hoạt đối 

thoại với sinh viên [H07.1.020], Nhà trường rà soát, định hướng trong kế hoạch tài chính, cân 
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đối lại khả năng nguồn tài chính để kịp thời đáp ứng triển khai các nhu cầu hoạt động thực sự 

cần thiết, giảm bớt một số nội dung chi chưa thực sự cấp bách trong kế hoạch chiến lược phát 

triển của Trường nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn tài chính, thực hiện 

tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong giai đoạn 2017-2021, tình hình tuyển 

sinh gặp nhiều khó khăn, kết quả tuyển sinh đạt thấp so với kế hoạch dự toán được giao dẫn 

đến nguồn dự toán ngân sách cấp giảm đáng kể. Nhà trường đã chủ động nắm bắt thông tin nhu 

cầu xã hội theo từng thời điểm thích hợp và có các giải pháp đúng lúc, kịp thời nhằm tăng 

cường nguồn thu hoạt động dịch vụ đào tạo thông qua việc triển khai đẩy mạnh tuyển sinh tổ 

chức đào tạo (ngoài đào tạo chính quy trong chỉ tiêu) và liên kết đào tạo ngoài tỉnh như: đào 

tạo liên thông chính quy; liên thông vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2. Đồng thời, Nhà trường 

cũng khai thác tối đa các loại hình bồi dưỡng cấp chứng chỉ như: bồi dưỡng nâng hạng giáo 

viên; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã [H07.1.021]. 

Nhà trường cũng tổ chức triển khai xây dựng phương án và thành lập Trung tâm ứng dụng kỹ 

thuật nông nghiệp và sinh học có tiềm năng tận dụng khai thác hiệu quả cơ sở vật chất để phát 

triển tạo thêm nguồn thu, năm 2021 được nâng cấp thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ 

[H07.1.022].     

Ngoài ra, Trường chủ động kiến nghị, đề xuất các cấp hữu quan tạo điều kiện về cơ chế chính 

sách các lĩnh vực: đào tạo, NCKH, bộ máy biên chế nhân sự …có chế phân bổ định mức chi 

thường xuyên từ năm 2022 [H07.01.023] tạo thuận lợi cho nhà trường ổn định và có điều kiện 

để phát triển.  Xây dựng kế hoạch kinh phí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 

[H07.1.024] để từng bước tăng cường CSVC, trang thiết bị, hoàn thiện thư viện điện tử và các 

phòng chức năng đảm bảo đồng bộ, nâng chất lượng các giờ học thực hành, phục vụ tốt công 

tác đào tạo và NCKH. Góp phần nâng cao kết quả kiểm định chất lượng của cơ sở đào tạo theo 

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

             Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 7.2: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp CSVC và cơ sở hạ tầng 

bao gồm các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng 

các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.  

 Công tác cơ sở vật chất (CSVC) và cơ sở hạ tầng (CSHT) được nhà trường chú trọng tăng 

cường trong việc lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến nâng cấp trên cơ sở tổ chức hệ 
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thống quản lý, đầu tư ngân sách từ các nguồn vốn và xây dựng kế hoạch thực hiện [H07.2.001]. 

 Trong đó, Phòng Hành chính - Quản trị  có chức năng, nhiệm vụ “tham mưu, giúp Hiệu 

trưởng thực hiện việc quản lý, đánh giá thường xuyên cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường, quy 

hoạch, xây dựng cơ bản, sửa chữa và quản trị CSVC của Trường; thực hiện mua sắm, thanh lý 

và theo dõi hiệu quả sử dụng tài sản, trang thiết bị của trường phục vụ giảng dạy, NCKH, làm 

việc và học tập (theo QĐ số 132/QĐ-ĐHPY ngày 19/4/2019 của Trường ĐHPY về Ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường ĐHPY)[H07.2.002]. 

 Nhà trường có Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035, 

trong đó về phát triển CSVC đã xác định “tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoàn thiện 

thư viện điện tử và các phòng chức năng đảm bảo đồng bộ, nâng dần chất lượng các giờ học 

thực hành, phục vụ tốt công tác đào tạo và NCKH; nâng cấp Thư viện điện tử, hạ tầng công 

nghệ thông tin bảo đảm nguồn học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng 

dạy và học tập”[H07.2.002]. 

Hằng năm, Phòng HCQT xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo kế hoạch 

sửa chữa trang thiết bị v.v. để từ đó tập hợp thành kế hoạch ngân sách hằng năm của Nhà trường 

[H07.2.003]. 

Phòng HCQT  kết hợp với Phòng KHTC tham mưu lãnh đạo trường ban hành thông báo 

các đơn vị trong toàn Trường yêu cầu xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa, xây dựng và nâng 

cấp CSVC gửi về Tổ Quản trị Thiết bị - Kỹ thuật thuộc HCQT. Tổ Quản trị Thiết bị - Kỹ thuật 

thuộc Phòng HCQT, rà soát nhu cầu đầu tư mua sắm, nâng cấp và sửa chữa CSVC tổng hợp 

mau sắm thiết bị [H07.2.004]. Báo cáo Hiệu trưởng xem xét định kỳ đầu năm thẩm định và phê 

duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa, nâng cấp CSVC cùng giá trị và nguồn vốn sử dụng 

[H07.02.005]. 

Trong giai đoạn 2016-2021, Nhà trường phát triển CSVC trên cơ sở đề án đầu tư công của 

tỉnh. Năm 2016, Nhà trường được UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây 

dựng công trình Trường ĐHPY tại Cơ sở  đường Nguyễn Văn Huyên, dự án được đưa vào sử 

dụng năm 2019 [H07.2.006].  

Trong giai đoạn 2016-2021, Nhà trường đã dành nguồn kinh phí để xây dựng, mua sắm, sửa 

chữa trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, NCKH... Đầu tư cho lắp đặt hệ thống mạng 

Internet với tổng số tiền là 16.038.000 đồng, cho hạng mục wifi là 97.549.000 đồng. Trang bị cho 
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Phòng Hội thảo của Trường là 137.998.000 đồng [H07.2.007]. 

Nhà trường có Quy chế Quản lý tài sản (Quyết định số 115/QĐ-ĐHPY ngày 23/3/2015). 

Hệ thống các phòng thí nghiệm, thực hành có sổ theo dõi tình hình hoạt động thường xuyên. 

Các đơn vị phụ trách các phòng thực hành, thí nghiệm có quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn (QĐ số 132/QĐ-ĐHPY ngày 19/4/2019 của Trường ĐHPY về Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường ĐHPY; Quy định về phân công nhiệm vụ và lề 

lối làm việc của Phòng HCQT theo các năm học). 

 Hằng năm, Nhà trường thực hiện việc kiểm kê tài sản của các đơn vị. Theo đó, Nhà trường 

đã thành lập hội đồng kiểm kê tài sản để kiểm kê tài sản của Nhà trường, đồng thời Nhà trường 

cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng các phòng thực hành, 

thí nghiệm của Trường (các Quyết định thành lập Ban Kiểm kê tài sản hàng năm, các Quyết 

định thành lập Ban đánh giá tài sản, trang thiết bị). [H07.2.008]  

 Thông qua Báo cáo tổng kết, báo cáo tình trạng sử dụng thiết bị của các đơn vị về công tác 

CSVC và cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng [H07.2.004]; và kết 

quả kiểm kê thiết bị tài sản định kỳ hằng năm, kết quả thanh lý thiết bị hỏng [H07.2.008]. 

 Dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy 

và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị đối với từng loại hình đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng được lưu giữ tại phòng HCQT, trên phần mềm lưu tại Tổ Quản trị Thiết bị - Kỹ thuật. 

 Nhà trường có tổng diện tích là 269.244,7 m2 (Các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 

số BP 810245: địa chỉ thửa đất tại 18, Trần Phú, Phường 7 (53926,7m2); số AD 122902: địa chỉ 

thửa đất tại Phường 7, Phường 9 (110216m2); số AD 122903: địa chỉ thửa đất tại Phường 7 (105 

102m2) với tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo, NCKH là 36.811.000m2, tại cơ sở 1 gồm: 23 

phòng học, 5 phòng thực hành máy tính và phòng Lab với sức chứa hơn 1.000 SV/ca học; 6 

phòng thực hành âm nhạc, mỹ thuật; Nhà đa chức năng với diện tích 915m2 và khu thể thao ngoài 

trời có diện tích 11.000 m2. Trong đó có 01 sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân 

cầu lông… phục vụ cho việc dạy học, luyện tập thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng. Thư viện trường 

với diện tích 1.268m2, bao gồm các phòng chức năng phục vụ tốt cho người học và GVVC toàn 

trường, với 02 kho sách và các phòng đọc, phòng tra cứu thông tin đáp ứng nhu cầu học thuật 

tại trường [H07.2.009]. 

Nhà khách của trường có 10 phòng ở, phục vụ cho việc ăn ở của các chuyên gia, giảng 
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viên thỉnh giảng, khách mời của Nhà trường. Ký túc xá SV với 2 tòa nhà có tổng diện tích sàn 

xây dựng là 3.840m2, có 96 phòng ở, có hệ thống căn tin, nhà ăn SV, nhà để xe SV, có thể đảm 

bảo cho việc ăn ở, học tập của khoảng 500 SV [H07.2.010].  

 Trong giai đoạn 2016-2021, cơ sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các 

phòng thí nghiệm, thiết bị của Nhà trường đã được cải tiến. 

Cơ sở hoạt động tại Số 01 đường Nguyễn Văn Huyên được xây mới và đưa vào sử dụng từ 

8/2018 với toà nhà làm việc và nhà học khang trang. Tổng số phòng học tại cơ sở 2 là 50 phòng (40 

phòng học 90m2 và 10 phòng học 60m2) với sức chứa là hơn 3.500 SV/ca học. Khu hành chính 

(hiệu bộ) có 40 phòng làm việc, được trang bị cơ bản, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Trưởng phó 

phòng, khoa có phòng làm việc riêng với diện tích từ 17-24 m2 [H07.2.011]. 

 Nhà trường đã nâng cấp hệ thống mạng, internet phục vụ hoạt động học và dạy trực tiếp 

và trực tuyến. Tổng số tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ học trực tuyến là 113.587.000 đồng. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 7.3: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, nâng cấp các thiết bị CNTT và cơ sở hạ 

tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp 

ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.  

 Công tác cơ sở vật chất (CSVC) và cơ sở hạ tầng (CSHT) nhất là hệ thống công nghệ thông 

tin (CNTT) được nhà trường chú trọng trong việc lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến 

nâng cấp trên cơ sở tổ chức hệ thống quản lý, đầu tư ngân sách từ các nguồn vốn và xây dựng 

kế hoạch thực hiện [H07.3.001]. 

 Phòng HCQT có chức năng “giúp Hiệu trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng 

CNTT trong Nhà trường và cung cấp dịch vụ CNTT theo quy định của pháp luật”, có nhiệm vụ 

“giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hạch, quản lý các hoạt động CNTT trong Nhà trường” 

[H07.3.002]. 

 Trung tâm Tin học ngoại ngữ có có chức năng “giúp Hiệu trưởng thống nhất quản lý hoạt 

động ứng dụng CNTT trong Nhà trường và cung cấp dịch vụ CNTT theo quy định của pháp 

luật”, có nhiệm vụ “giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động CNTT trong Nhà trường” 

[H07.3.002]. 

 Nhà trường có chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015, 2016-2021, trong đó xác định 

“Tích cực sử dụng CNTT-Truyền thông và áp dụng các công cụ hiện đại trong quá trình dạy và 
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học; tin học hóa công tác quản lý hành chính đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại, tiết kiệm kinh 

phí và lao động”[H07.3.001]. 

 Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035, trong đó về CNTT đã xác định 

“tập trung đầu tư vào hệ thống CNTT phục vụ giảng dạy và quản trị đại học theo hướng đại học 

điện tử; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, đầu tư mua phần mềm quản lý tài liệu điện tử toàn 

văn”. 

 Phòng Hành chính- Quản trị của Nhà trường xây dựng kế hoạch đầu tư, bảo trì thiết bị 

CNTT và cơ sở hạ tầng của Nhà trường hàng năm [H07.3.003] và triển khai thực hiện. 

 Nhà trường đã đầu tư xây dựng hệ thống mạng internet của Trường, thông qua các gói hợp 

đồng thuê máy chủ và thiết bị định tuyến, mua thiết bị để cải tạo và nâng cấp bảo vệ bằng công 

nghệ truyền thông , Nhà trường ký hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên internet để 

sao lưu dữ liệu, bảo mật quyền truy cập từ xa dữ liệu của Nhà trường. Nhà trường đã mua phần 

mềm quản lý đào tạo, kế toán cho hệ thống các đơn vị liên quan, hệ thống diệt virus cho hệ thống 

máy tính trong Nhà trường [H07.3.004]. 

 Nhà trường có quy định về quản lý hệ thống mạng và sử dụng dịch vụ mạng qua quy định 

về công tác văn thư lưu trữ. 

 Nhà trường đã đầu tư xây dựng hệ thống mạng internet của Trường như Hợp đồng mua 

máy chủ và thiết bị định tuyến (Hợp đồng số 17868 ngày 24/12/2020 với số tiền 16.038.000 

đồng); Hợp đồng mua thiết bị để cải tạo và nâng cấp bảo vệ bằng công nghệ truyền thông (Hợp 

đồng số 207/HĐKT-2019 ngày 03/7/2019; Hợp đồng số 2102 ngày 28/10/2021; Hợp đồng số 

190 ngày 30/9/2021 với tổng số tiền 97.549.000  đồng).  

 Nhà trường ký hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên internet để sao lưu dữ liệu, 

bảo mật quyền truy cập từ xa dữ liệu của Nhà trường; mua phần mềm diệt virus cho hệ thống 

máy tính trong Nhà trường. Nhà trường đã mua phần mềm quản lý đào tạo, kế toán cho hệ thống 

các đơn vị liên quan [H07.3.004]. 

 Các máy tính mới mua có bản quyền phần mềm hợp pháp. 

 Nhờ vậy, hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT được thường xuyên đầu tư cung cấp đáp 

ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu cho hoạt động đào tạo và làm việc tại Trường. 

 Hằng năm, Phòng Hành chính quản trị có báo cáo định kỳ về đánh giá hiệu quả đầu tư mới, 

hiệu quả sử dụng, thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng. Các phòng máy thực hành của 
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Nhà trường phục vụ giảng dạy CNTT và ngoại ngữ đều có sổ theo dõi tình hình hoạt động, biến 

động chất lượng máy... [H07.3.005]. 

 Nhà trường thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của phòng máy. Các hỏng hóc, sự 

cố trong quá trình sử dụng máy tính được báo cáo kịp thời và Tổ Quản trị Thiết bị - Kỹ thuật đã 

xử lý, giải quyết kịp thời. Nhà trường có hệ thống mạng internet và wifi đảm bảo hoạt động 

chung của Trường.  

 Nhà trường có hệ thống tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ GVVC và Sinh viên về hệ thống 

và sự cố. Bên cạnh sự kiểm tra thường xuyên của Phòng HCQT và tình trạng hoạt động của hệ 

thống, định kỳ hằng năm tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các thiết bị CNTT [H07.3.005].  

 Nhà trường thiết lập dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị công nghệ thông 

tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy 

cập tại Tổ Quản trị thiết bị -Kỹ thuật thuộc Phòng HCQT, được lưu trữ dữ liệu tại văn phòng 

của Tổ và thông qua các báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm. 

 Tính đến thời điểm báo cáo, Nhà trường có 350 máy tính (trong đó có 50 máy tính mới 

được đầu tư trong thời gian từ năm 2016 - 2021), trong đó số máy tính dùng cho quản lý là 150 

máy, dùng cho giảng dạy, học tập là 200 máy được bố trí tại các phòng máy thực hành của Nhà 

trường tại Cơ sở 1. Hệ thống phòng máy thực hành bao gồm 6 phòng máy tính để phục vụ giảng 

dạy, thi trắc nghiệm trên máy tính đặt tại Cơ sở 1 của Trường [H07.3.006]. 

 Nhà trường đã nâng cấp, cải tiến thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy 

tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập đáp ứng được nhu cầu đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng... 

 Số lượng máy tính đã được đầu tư tính đến thời điểm báo cáo là 350 máy phục vụ cho hoạt 

động giáo dục và làm việc của toàn trường [H07.3.006]. 

 Hệ thống máy chủ đã được sửa chữa và vận hành, tính đến thời điểm báo cáo Nhà trường 

đã cho thuê dịch vụ hosting để đảm bảo vận hành hoạt động kết nội mạng của toàn trường. 

 Hệ thống các phòng thí nghiệm tiếp tục được duy trì tại Cơ sở 1 và được đầu tư một phần 

tại Cơ sở 2 với hệ thống 12 máy tính tại phòng thí nghiệm sinh học, có các thiết bị được bảo trì, 

bảo dưỡng để phục vụ hoạt động dạy thực hành hoá, sinh [H07.3.007]. 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 
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Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực 

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

tuyến, v.v. để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập 

và vận hành 

Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường ĐHPY ban hành, trong 

đó Tổ Quản trị thiết bị - CSVC thuộc phòng HCQT được Nhà trường giao nhiệm vụ quản lý 

giảng đường, phòng học đa phương tiện có sổ theo dõi sử dụng thiết bị hỗ trợ giảng dạy và có 

sổ ghi ý kiến GV phản hồi về tình hình thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập tại các phòng học, 

phòng LAB; và Thư viện theo nhiệm vụ chức năng được phân công là đơn vị tham mưu, tư vấn 

và đảm bảo các tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu [H07.04.001], [H07.04.002]. Thư viện 

có diện tích 1.268m2, gồm: Phòng Đọc chung có diện tích 200m2 với 200 chỗ ngồi, đủ điều 

kiện cho việc học tập, nghiên cứu; Phòng Tra cứu thông tin có 15 bộ máy tính kết nối internet 

phục vụ bạn đọc tra cứu tài liệu và học tập; các kho sách Giáo trình, kho Mượn phục vụ bạn đọc 

các chuyên ngành đào tạo của nhà trường. Đội ngũ nhân viên Thư viện gồm có 01 Thạc sĩ và 04 

Cử nhân chuyên ngành Thư viện – Thông tin, 01 Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Thư 

viện mở cửa phục vụ bạn đọc các ngày trong tuần từ Thứ hai đến Thứ Sáu, buổi sáng từ  7g30-

11g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g45. [H07.4.002]. Các nguồn học liệu được thể hiện trên 

đường dẫn trang web của Trường (Thư viện OPAC) [H07.4.003] và Thư viện điện tử 

(http://lib.pyu.edu.vn) [H07.4.004].  

Nhà trường có chủ trương đầu tư, phát triển các nguồn lực học tập để đáp ứng các nhu 

đầu đào tạo, học tập và nghiên cứu (Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2010-2015, 

tầm nhìn đến 2025 và dự thảo Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2020-2025 tầm 

nhìn đến 2035), trong đó về Thư viện đã xác định “hướng tới xây dựng thư viện đạt chuẩn của 

một thư viện hiện đại, với nguồn tài nguyên thông tin phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu đào 

tạo và NCKH của CB, GV SV trong Trường và hướng tới phục vụ nhu cầu rộng rãi cho nhu cầu 

xã hội” [H07.4.005]. Công tác bổ sung tài liệu in, tài liệu số nội sinh để tăng nguồn tài liệu tham 

khảo cho người học và bổ sung giáo trình cho những môn học mới được thực hiện theo quy trình 

từ cấp Bộ môn – Khoa – Thư viện trình BGH ký duyệt, hoặc từ đề xuất của bạn đọc thông qua 

các kênh khác nhau. Phần lớn giáo trình sử dụng trong Thư viện Trường ĐHPY bổ sung bằng 

nguồn kinh phí của Nhà trường thông qua yêu cầu đề nghị từ các khoa chuyên môn, Thư viện 

http://lib.pyu.edu.vn/
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lập danh sách tổng hợp trình BGH xét duyệt trang bị [H07.4.006]. 

Từ năm học 2018-2019 Nhà trường đã thay thế số máy tính cũ và đầu tư trang bị 15 máy 

tính của Phòng Tra cứu thông tin phục vụ cho các công tác bạn đọc dùng tin [H07.4.007]. Thư 

viện điện tử (http://lib.pyu.edu.vn) được xây dựng trên mã nguồn mở Dspace nhằm trang bị 

nguồn học liệu điện tử cho bạn đọc, và đến tháng 9/2019 Thư viện điện tử đã được hoàn tất và 

sẽ cho chạy thử nghiệm trước khi đưa vào phục vụ bạn đọc từ năm học 2019-2020 [H07.4.008].  

 Tổ Quản trị thiết bị - CSVC thuộc Phòng HCQT được Nhà trường giao nhiệm vụ quản lý 

giảng đường, phòng học đa phương tiện có sổ theo dõi sử dụng thiết bị hỗ trợ giảng dạy và có 

sổ ghi ý kiến GV [H07.4.009], kịp thời có lập báo cáo đề xuất sửa chữa, thay thế các thiết bị, 

đảm bảo đủ trang thiết phục vụ giảng dạy và học tập [H07.4.010]. Hằng năm Nhà trường có tổ 

chức các đợt kiểm tra, đánh giá việc sử dụng các thiết bị văn phòng, kiểm kê cuối năm để qua 

đó có kế hoạch bảo trì, nâng cấp cho năm sau [H07.4.011], [H07.4.012]. Công tác thống kê số 

lượng tài liệu được sử dụng hàng năm qua phần mềm Libol [H07.4.013], cũng như công tác 

thanh lọc tài liệu theo định kỳ giúp Thư viện xác định được những tài liệu được sử dụng thường 

xuyên và tài liệu cần thanh lọc định kỳ, và đề nghị bổ sung phù hợp [H07.4.014]. Hằng năm, 

Nhà trường rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn học liệu 

của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng thông qua Báo cáo tổng kết kiểm kê của Nhà trường [H07.4.015], [H07.4.016]. Hằng 

năm Nhà trường đánh giá công tác phục vụ đào tạo, NCKH của Thư viện thông qua các Báo cáo 

tại Hội nghị CB, VC chức [H07.4.017] và tổ chức thăm dò bạn đọc về sử dụng tài liệu, giáo 

trình tham khảo và phục vụ bạn đọc tại Thư viện và các cuộc họp đối thoại giữa Nhà trường với 

sinh viên các hệ đào tạo trong HCQT Trường [H07.4.018].  

Dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực học tập như nguồn học liệu 

của thư viện, CSDL trực tuyến do Thư viện quản lý và lưu giữ trên phần mềm Libol 5.0  

[H07.4.005]. Hiện nay, Thư viện có tổng 17.175 đầu sách với 102.382 bản giáo trình, sách tham 

khảo, chủ yếu là nguồn tài liệu nội sinh của Nhà trường, trong đó sách tiếng Việt chiếm 89.5%, 

số còn lại là sách ngoại văn bằng tiếng Anh, Pháp, Nga...; 28 đề tài NCKH; 121 cuốn khóa luận 

tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp của SV; Luận văn, luận án của CBGV là 113 cuốn và 112 cuốn của 

HV cao học. Số bạn đọc đến thư viện năm 2016-2017 là 12.503 lượt; năm học 2017-2018 là 

13.546 lượt; năm học 2018-2019 là 8.113 lượt; năm học 2019-2020 là 7.100 lượt, năm học 2020-

http://lib.pyu.edu.vn/
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2021 là 3.100 lượt [H07.4. 019]. Thư viện điện tử có 8.933 bản ghi được tích hợp vào phần mềm 

Dspace phục vụ tra cứu online tại địa chỉ http://lib.pyu.edu.vn [H07.4.004]. Việc khảo sát sự hài 

lòng của SV đối với Thư viện ở hầu hết các yếu tố đều tăng qua từng năm thông qua trang web 

Thư viện và lấy kết quả từ Phòng KT-ĐBCL. Năm 2018, mức giữa hài lòng và rất hài lòng đạt 

54% [H07.4.020]. Thông qua các báo cáo tổng kết năm học, Hội nghị  viên chức hằng năm, Thư 

viện đề xuất cho tổ Quản trị thiết bị-CSVC kịp thời có kế hoạch sửa chữa, thay thế các thiết bị, 

đảm bảo đủ trang thiết phục vụ giảng dạy và học tập [H07.4.019].  

Hằng năm Nhà trường dành một nguồn kinh phí cho công tác bổ sung nguồn tài liệu (gồm  

sách in, báo, tạp chí và tài liệu điện tử), … [H07.4.010]. Nguồn tài liệu của thư viện bao gồm 3 

nguồn chính: bổ sung hằng năm bằng ngân sách do BGH duyệt; nguồn tài nguyên nội sinh của 

ĐHPY; và nguồn cho tặng. Nguồn tài liệu tham khảo tiếng Anh được bổ sung thường xuyên 

thông qua tổ chức Quỹ Châu Á và các tổ chức, cá nhân cho, tặng [H07.4.003]; Trong giai đoạn 

2015-2021, Nhà trường đã dành số tiền là 157.500.150 triệu đồng để mua bổ sung sách, cập nhật 

giáo trình, tài liệu tham khảo. Trong giai đoạn kiểm định chất lượng đã bổ sung tài liệu cho thư 

viện 215 đầu sách gồm 2394 bản với tổng số tiền là 100.486.000 triệu đồng [H07.4.021]. Thư 

viện điện tử được bổ sung 8.933 tài liệu [H07.4.004]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 3 

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

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

và vận hành. 

  Nhà trường có bộ phận quản trị về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận 

của những người có nhu cầu đặc biệt, gồm Phòng HCQT chịu trách nhiệm về công tác y tế, bảo 

vệ, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Trong đó, bộ phận y tế có 01 y sỹ, bộ phận bảo vệ có 

07 người, trong đó có  người có giấy chứng nhận về chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ cơ quan 

[H07.5.001].  

 Phòng HCQT có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Nhà 

trường, có bộ phận chăm sóc cây xanh tại 02 cơ sở. 

 Nhà trường đã ban hành Quy chế văn hoá công sở, trong đó có nội quy ra vào cơ quan 

(Quyết định số 247/QĐ-ĐHPY ngày 11/6/2021 của Trường Đại học Phú Yên) [H07.5.001]. 

 Các kế hoạch đầu tư về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những 

http://thuvien.tump.edu.vn/
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người có nhu cầu đặc biệt được ban hành, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 trong 03 năm trở lại đây. 

 Nhà trường có Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 trong đó 

về phát triển CSVC đã xác định xây dựng một số khu vực của Trường thành khu sinh thái, vừa đáp 

ứng nhu cầu học tập, thực hành, sản xuất vừa là khu trải nghiệm cho SV [H07.5.002]. 

 Hàng năm, Nhà trường xây dựng Kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy, kiện toàn 

nhân sự về Ban chỉ đạo và các Tổ tham gia phòng cháy chữa cháy [H07.5.003]. 

 Hằng năm Nhà trường có kế hoạch công tác y tế học đường, trong đó có các nội dung về 

khám chữa bệnh ban đầu, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, khám sức khỏe định kỳ, 

dự trù kinh phí mua thuốc. Tổ y tế lên kế hoạch bổ sung trang thiết bị, thuốc phòng dịch, dụng 

cụ y tế, thuốc chữa bệnh hàng năm theo nguồn kinh phí của Nhà trường và kinh phí chăm sóc 

sức khỏe được trích từ bảo hiểm y tế. Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra an toàn thực 

phẩm tại Nhà ăn sinh viên [H07.5.004].  

 Nhà trường có kế hoạch hàng năm ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi 

trường, dịch vụ thu gom rác thải, định kỳ bổ sung trang thiết bị và bảo hiểm phòng cháy chữa 

cháy [H07.5.003].  

      Nhà trường đã được đầu tư hệ thống Nhà làm việc của các Phòng, Khoa và phòng học cho 

SV cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tốt cho điều kiện làm việc và học tập. Các phòng học rộng, 

thoáng mát, hệ thống điện, đèn sáng và quạt bố trí đầy đủ và hoạt động tốt, đủ bàn ghế khám 

sức khỏe định kỳ cho SV tổ chức các hình thức, phương pháp học tập khác nhau  [H07.5.005]. 

Bên ngoài các phòng học, nơi làm việc và Kí túc xá (KTX) có hệ thống cây xanh, sân chơi thể 

thao và một số hoạt động khác của các câu lạc bộ sinh viên [H07.5.006]. 

Hệ thống cây xanh được đầu tư tại Cơ sở 2 với 30 cây bàng Indo, 100 cây bằng lăng, các 

hệ thống cây leo chống nắng đảm bảo một phần không gian xanh cho khuôn viên Trường. Nhà 

trường đã đầu tư về hạng mục cây xanh với tổng số tiền 54.449.000 đồng.  

 Công tác chăm sóc y tế học đường được Nhà trường quan tâm. Nhà trường có bộ phận và 

cán bộ y tế chuyên trách theo quy định. Nhà trường đầu tư cho việc mua các trang thiết bị y tế 

phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu là 278/216.147 đồng. Hằng năm Trường tổ chức 

khám sức khỏe cho 100% sinh viên nhập học [H07.5.007]. Hàng ngày cán bộ y tế có lịch trực 

tại 02 cơ sở để hỗ trợ cấp thuốc và sơ cứu ban đầu cho GVVC và SV trong thời gian học tập, thi 
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cử và ở Kí túc xá . Định kì, bộ phận y tế còn phối hợp với Phòng Công tác HSSV hướng dẫn, tư 

vấn về chăm sóc sức khỏe cho sinh viên [H07.5.007]. 

 Nhà trường thành lập Tổ bảo vệ và Đội thanh niên xung kích nên công tác đảm bảo an 

ninh, an toàn cho sinh viên trong Trường được quan tâm thường xuyên. Nhà trường đã đầu tư 

cho công tác an ninh trật tự với tổng số tiền là 530.862.000 đồng. Hệ thống hàng rào bảo vệ 

trường và KTX khá tốt, có 3 cổng vào khuôn viên Trường, hàng ngày (cả ngày và đêm) mỗi cửa 

có 2 người bảo vệ [H07.5.008], ngoài ra Trường còn phối hợp với cơ quan công an, công an 

Phường 7, Công an Phường 9 trong việc đảm bảo an ninh trường học và giải quyết các tình 

huống bất thường, với việc làm tốt công tác an ninh, an toàn trường học hằng năm, Trường đã 

được cơ quan công an địa phương ghi nhận và nhiều năm liền được trao tặng Bằng khen 

[H07.5.008].  

 Công tác an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ được Trường hết sức quan tâm, Đội Dân 

quân tự vệ của Trường hằng năm đều được tập huấn và hướng dẫn phòng chống cháy, nổ và xử 

lí khi có sự cố cháy nổ xảy ra [H07.5.008]. Tại những vị trí xung yếu và thuận lợi của Trường 

đều có bảng hướng dẫn phòng chống cháy, nổ và đặt các bình chữa cháy, Trường có bể và vòi 

nước phục vụ cho xe chữa cháy khi có sự có xảy ra trong Trường. Công tác đảm bảo an ninh, 

an toàn và phòng chống cháy, nổ được thường xuyên quán triệt và kiểm tra bởi bộ phận phụ 

trách của Phòng HCQT . Việc kiểm tra và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, điều kiện an toàn 

ở các phòng thí nghiệm do khoa phối hợp với Phòng HCQT thực hiện theo định kì [H07.5.09]. 

 Vấn đề an toàn thực phẩm trong Trường: Những năm trước đây, khi còn căng tin phục vụ ăn, 

uống của SV, Trường đã yêu cầu chủ căng tin phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo vệ 

sinh, an toàn thực phẩm, có giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định 

(2 năm nay, do SV ăn trong trường quá ít nên không còn dịch vụ ăn uống nữa). Hệ thống cung cấp 

nước uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho SV, GVVC trong khuôn viên Trường, được lắp 

đặt và cung cấp đầy đủ, thường xuyên [H07.5.010]. 

 Nhà trường có ít sinh viên khuyết tật, hiện nay không có. Trường giao cho Phòng Công tác 

HSSV phối hợp cùng với các khoa nghiên cứu các văn bản quy định của Nhà nước để tham mưu 

cho Trường xây dựng các quy định về thực hiện chế độ, chính sách đối với người khuyết tật. Cơ sở 

học tập mới của Trường đã có đường lên và thang máy hỗ trợ cho người khuyết tật. Những năm vừa 

qua, tất cả các chính sách của Nhà nước đối với SV khuyết tật, Trường đều thực hiện đúng và đầy 
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đủ [H07.5.011]. 

 Hằng năm Nhà trường rà soát theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư, cải thiện đối với môi 

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

qua các đợt kiểm tra, các hội nghị hội thảo [H07.5.012] 

 Hàng năm Trường được đánh giá tổng quát về các tiêu chí để xếp loại cơ quan văn hoá, 

trong đó có các tiêu chí về môi trường, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, an toàn về phòng cháy 

chữa cháy, về an ninh trật tự. 

 Giai đoạn 2016-2020, Nhà trường đã có báo cáo thống kê kinh phí đầu tư phục vụ cho môi 

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

hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của Trường.  

 Nội dung này cũng được đề cập trong văn bản xét duyệt quyết toán, kiểm toán qua việc 

đánh giá các chỉ tiêu như: chế độ học bổng chính sách, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học 

phí... thực hiện đúng, đủ theo quy định nhà nước.   

 Trong giai đoạn 2016-2020, Nhà trường đã dành kinh phí chi cho công tác y tế là 

287.216.147 đồng; chi cho công tác an ninh trật tự là 530.862.000 đồng; chi cho vệ sinh môi 

trường là 269.979.000 đồng; chi cho trồng, chăm sóc cây xanh là 54.449.000 đồng. 

 Từ việc đánh giá, rà soát hàng năm về hoạt động môi trường, sức khỏe, an toàn… và đề xuất 

cải tiến, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, nhà trường đã bố trí phòng Y tế tại 02 cơ 

sở với 05 giường; trồng gần 1000 cây xanh trong khuôn viên Trường ở cả 2 cơ sở, tạo nên môi 

trường xanh, sạch, đẹp [H07.5.002]. 

 Công tác vệ sinh dịch tễ được thực hiện thường xuyên, đảm bảo khử khuẩn các khu vực như 

ký túc xá, nhà học, giảng đường đều được thực hiện định kỳ. Các điều kiện cơ sở vật chất cho 

công tác y tế được tăng cường. 

 Công tác an ninh trật tự được nâng cao, bố trí nơi trực thường xuyên tại các cổng bảo vệ, 

thường xuyên phối hợp với cơ quan Công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, Trường 

học an toàn tại Ký túc xá và toàn trường. Hàng năm, Trường đều ký các Bản cam kết Trường 

học an toàn, thực hiện mô hình Ký túc xá an toàn [H07.5.013]. 

 Công tác phòng cháy chữa cháy được bổ sung cả về trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy, 

bảo hiểm phòng cháy chữa cháy và phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn nghiệp vụ, diễn 

tập phòng cháy chữa cháy định kỳ. 



115 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

 Nhà trường có kết cấu xây dựng phù hợp với nhu cầu sử dụng của người khuyết tật, có thang 

máy, có hệ thống đường cho xe lăn. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Đánh giá chung tiêu chuẩn 7 

 Tóm tắt điểm mạnh: 

Công tác lập kế hoạch tài chính, theo dõi thực thi kế hoạch tài chính, giám sát tuân thủ quy 

định tài chính được thực hiện theo quy định nguyên tắc quản lý tài chính. 

 Có chiến lược phát triển nguồn tài chính (ngoài nguồn ngân sách cấp) tạo thêm nguồn thu 

hỗ trợ các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

 Nhà trường có chiến lược phát triển đầu tư CSVC. Hằng năm, xây dựng kế hoạch đầu tư, 

bảo trì sửa chữa trang thiết bị, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. 

 Tóm tắt điểm tồn tại: 

Nguồn tài chính không ổn định và có xu hướng giảm (kết quả tuyển sinh không đạt theo 

chỉ tiêu được giao) ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính, dẫn đến việc đầu tư CSVC trang thiết bị 

chưa đảm bảo tương xứng nhu cầu phát triển của nhà trường 

 Chưa huy động và khai thác thêm các nguồn tài chính khác: nguồn dự án, chương trình, 

tài trợ ….  

           Thiết bị phục vụ trong lĩnh vực CNTT chưa đồng bộ, thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật 

còn rất thiếu; 

Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng phương án về hoạt 

động quảng bá và tư vấn tuyển 

sinh, ngành đào tạo mũi nhọn để 

cải thiện kết quả tuyển sinh. 

Khai thác tạo thêm nguồn thu sự 

BGH; P.ĐT; 

Các khoa 

chuyên môn 

và các đơn vị 

trong troàn 

Hàng năm 

(Từ năm 

học 2021-

2022) 
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nghiệp thông qua phương thức 

giao nhiệm vụ, đặt hàng. 

trường 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Xây dựng kế hoạch đầu tư từ 

nguồn kinh phí đầu tư công 

trung hạn  gia đoạn 2022-2025 

của Tỉnh để có nguồn tài chính 

đầu tư trang thiết bị, đảm bảo 

các điều kiện nhu cầu về CSVC 

phục vụ dạy và học nâng cao 

nâng cao chất lượng đào tạo 

trong lộ trình đổi mới căn bản 

toàn diện giáo dục Việt Nam 

BGH; 

P.KHTC; 

P.HCQT;  

P.ĐT 

Từ năm 

2022-2025 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Xây dựng phương án tự chủ tài 

chính Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP Quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập, tiến tới 

thực hiện lộ trình tự chủ theo 

chủ trương của Nhà nước và Kế 

hoạch 58 của Tỉnh ủy Phú Yên 

giai đoạn 2021-2025  

BGH; 

P.KHTC; 

P.TCCB; 

PHCQT 

Thực hiện 

trong Quý 

2/2022 

 

4 Khắc phục 

tồn tại 4 

Bố trí kinh phí định kỳ ưu tiên 

cho việc trang bị nguồn cơ sở 

học liệu và nguồn tài nguyên số, 

nội sinh cho nhu cầu học tập và 

nghiên cứu. Lưu ý hoạt động hỗ 

trợ cho người khuyết tật; chỉnh 

trang môi trường sinh thái,an 

ninh, an toàn, phòng chống 

BGH; 

P.HCQT; 

P.HSSV; 

P.ĐT 

Hàng năm 

(Từ năm 

học 2021-

2022) 
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cháy, nổ. 

 

Mức đánh giá tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 7 3.8 

Tiêu chí 7.1 4 

Tiêu chí 7.2 4 

Tiêu chí 7.3 4 

Tiêu chí 7.4 3 

Tiêu chí 7.5 4 

 

Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT) được thành lập năm 2005 

khi Trường ĐHPY còn là trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên. Theo Quyết định số 389/QĐ-

ĐHPY ngày 20/07/2012 và quyết định số 132/QĐ-ĐHPY ngày 19/04/2019 về việc ban hành 

quy định chức, nhiệm các đơn vị thuộc Trường ĐHPY, phòng QLKH&HTQT có chức năng 

quản lý và tham mưu về công tác hợp tác và đối ngoại của Trường ĐHPY với các tổ chức, đơn 

vị và cá nhân trong và ngoài nước, trong đó bao gồm công tác xây dựng và quản lý các hoạt 

động hợp tác quốc tế (HTQT), triển khai các ký kết hợp tác và theo dõi, báo cáo định kỳ về tình 

hình HTQT [H08.1.001]. Ngoài nhiệm vụ xác định mục tiêu và quy mô đào tạo cho Nhà trường, 

phòng ĐT còn chịu trách nhiệm liên kết đào tạo với các đơn vị ngoài trường ở các trình độ cao 

đẳng, đại học và sau đại học của Nhà trường, theo dõi và quản lý các chương trình liên kết đào 

tạo trong nước [H08.1.001].  Trong thông báo về chức năng, nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ và 

quy định lề lối làm việc của phòng QLKH&HTQT ban hành ngày hàng năm, Phòng 

QLKH&HTQT đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ viên chức trong phòng, trong đó có 1 

phó trưởng phòng phụ trách quản lý và 1 viên chức thực hiện các công việc liên quan đến HTQT 

và đối ngoại [H08.1.002]. Phòng ĐT cũng phân công 1 phó trưởng phòng và 2 viên chức phụ 

trách các công việc liên quan đến tổ chức và quản lý các khóa học liên kết đào tạo [H08.1.003] 
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Các hoạt động HTQT được triển khai dựa theo Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động 

đối ngoại trên địa bàn tỉnh do Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Yên ban hành, quy định rõ việc quản 

lý, theo dõi và báo cáo đối với các hoạt động cụ thể trong công tác HTQT mà tỉnh làm đầu mối 

[H08.1.004][H08.1.005]. Ngoài ra, các hoạt động HTQT và trách nhiệm của các bên liên quan 

được cụ thể hóa trong “Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường ĐHPY” 

được ban hành năm 2017. Trong đó đã quy định chi tiết về việc quản lý đoàn ra đoàn vào, tổ 

chức hội nghị hội thảo, triển khai các chương trình liên kết quốc tế; hợp tác trong nước, tiếp 

nhận, quản lý và phát triển các quỹ, dự án được tài trợ [H08.1.006]. 

Xác định việc phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại là nhiệm vụ trọng 

tâm để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường, Trường ĐHPY 

đã có cuộc họp bàn, thống nhất về kế hoạch thực hiện chiến lược HTQT trong từng giai đoạn 

[H08.1.007]. Theo chiến lược phát triển Trường ĐHPY từ năm 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 

2030, Trường ĐHPY từng bước tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và 

thế giới bằng các hình thức chủ động và tăng cường hợp tác quốc tế với các trường đại học, tổ 

chức quốc tế trong khu vực và thế giới, nhất là các nước trong khối ASEAN về đào tạo; nghiên 

cứu khoa học; trao đổi giảng viên và sinh viên; trao đổi tài liệu khoa học và chuyên gia trong 

nghiên cứu giáo dục. Theo đó, Nhà trường có kế hoạch xây dựng các đề án nhằm biến các mục 

tiêu thành hiện thực như đề án “Liên kết đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học với 

các trường đại học nước ngoài cho tỉnh Phú Yên”, đề án “Nhập khẩu một số chương trình đào 

tạo tiên tiến của các nước”, đề án “Quy hoạch khu học tập quốc tế”.... Từ năm 2015, nhà trường 

có thể tiếp nhận và đào tạo du học sinh Lào. Đến năm 2020, có thể mở rộng đào tạo du học sinh 

các nước; đồng thời, từ năm 2020, có thể tiến hành trao đổi giảng viên và sinh viên với các nước 

đối tác [H08.1.007(2)]. Những mục tiêu này đều được đề ra nhằm biến Trường ĐHPY thành 

một cơ sở giáo dục có uy tín trong nước và trên thế giới, đúng với tầm nhìn đến năm 2030 như 

sau: “Đến năm 2030, Trường ĐHPY là một trường đại học định hướng ứng dụng, có uy tín. Là 

cơ sở GDĐH đào tạo đa ngành có chất lượng cao và có những năng lực ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ Sinh học trong nông nghiệp ở một số lĩnh vực, tương đương các trường đại học định 

hướng nghiên cứu” và sứ mệnh của Nhà trường: “Trường ĐHPY là một trường đại học địa 

phương, đào tạo đa ngành, đa cấp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao (trình độ 

ĐH là chủ yếu và 1 số chuyên ngành ứng dụng) phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội 
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của tỉnh Phú Yên và góp phần phát triển nguồn nhân lực của khu vực Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên”.  

Bên cạnh đó, công tác quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập tại Trường cũng 

được quy định trong “Quy định về việc đón tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Trường Đại 

học Phú Yên”, ban hành ngày 31/5/2013 và được rà soát, chỉnh sửa trong “Quy định đón tiếp và 

quản lý người nước ngoài đến học tập và làm việc tại Trường Đại học Phú Yên”, ban hành ngày 

30/9/2019 [H08.1.008]. Theo đó ở Điều 5 về việc quản lý lưu học sinh, lao động nước ngoài và 

khách nước ngoài có ghi rõ trách nhiệm của phòng QLKH&HTQT  trong việc giám sát, báo cáo 

định kỳ về tình hình học tập, làm việc và sinh hoạt của lưu học sinh và lao động nước ngoài tại 

Trường ĐHPY với BGH và các cơ quan chức năng; tổng kết chương trình học tập và làm việc 

của lưu học sinh và lao động nước ngoài tại Trường ĐHPY, phối hợp với các cơ quan chức năng 

giải quyết các chế độ, thủ tục pháp lý liên quan đến lưu học sinh, lao động nước ngoài và khách 

nước ngoài; Phòng HCQT sắp xếp và quản lý chỗ ở của người nước ngoài đến học tập, làm việc 

tại Trường ĐHPY, đảm bảo các điều kiện và trang thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt cho người 

nước ngoài tại Trường; Khoa ngoại ngữ phối hợp với phòng QLKH&HTQT đón, tiễn lưu học 

sinh , lao động và khách nước ngoài, quản lý thời khóa biểu, lịch hoạt động chuyên môn và sinh 

hoạt ngoại khóa của lao động nước ngoài tại Trường; Phòng CTHSSV, Đoàn thanh niên và Hội 

sinh viên có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ để lưu học sinh và lao động nước ngoài nhanh chóng hòa 

nhập vào cuộc sống tại Phú Yên; tổ chức các chương trình giao lưu về học thuật và văn hóa giữa 

sinh viên Trường ĐHPY và lưu lưu học sinh, lao động nước ngoài.  Đồng thời, việc quản lý cán 

bộ, viên chức của Nhà trường đi công tác và học tập ở nước ngoài được thực hiện theo “Quy 

định quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đại học 

Phú Yên”. Theo đó, phòng TCCB có chức năng ban hành các quyết định và quản lý người được 

cử đi đào tạo [H08.1.009]. Điều 9 tại văn bản này cũng có đề cập đến chế độ báo cáo khi CBGV 

đi học tập và làm việc ở nước ngoài cụ thể như sau: Đối với đoàn đi công tác ngắn hạn dưới 90 

ngày thì sau khi kết thúc chuyến đi, trong vòng 05 ngày, phòng QLKH&HTQT phối hợp với 

đơn vị được phân công chủ trì, lập báo cáo trình Hiệu trưởng về kết quả của chuyến đi. Đối với 

đoàn đi công tác dài hạn trên 90 ngày thì trưởng đoàn hoặc cá nhân CBVC được cử đi công tác 

nước ngoài có nhiệm vụ báo cáo định kỳ 3 tháng/lần, gửi cho Hiệu trưởng và phòng TCCB để 

nắm thông tin và quản lý. Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên và các Khoa 
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chuyên môn triển khai và quản lý sinh viên của trường thực tập tại các doanh nghiệp và các đối 

tác hợp tác [H08.1.010].  

Trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường ĐHPY, Nhà trường 

có điều khoản khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác đối ngoại, 

đặc biệt là việc xây dựng các đề tài hợp tác nghiên cứu và các dự án mới cho Nhà trường nhằm 

khích lệ đội ngũ GVVC nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kinh nghiệm làm việc và đóng 

góp vào sự phát triển chung của tập thể [H08.1.011]. 

Định hướng phát triển mạng lưới các đối tác cũng được nêu rõ trong chiến lược phát triển 

của Nhà trường. Hàng năm, Phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch cụ 

thể cho hoạt động đối ngoại của Nhà trường và đề ra phương hướng hoạt động để đạt được các 

mục tiêu đó [H08.1.012]. Cụ thể là số lượng MOU được ký kết với các cơ sở GD, tổ chức và 

doanh nghiệp trong và ngoài nước đạt trung bình 1-2 MOU/năm; tỷ lệ cam kết biên bản ghi nhớ 

được triển khai thực hiện đạt 60-70%/năm; lượt sinh viên, giảng viên tham quan thực tế, trao 

đổi học thuật với các đối tác của Nhà trường trung bình 1-2 lượt/năm; số lượng học bổng từ các 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao cho sinh viên dự kiến tăng theo từng năm cùng với sự 

tăng lên với tổng giá trị các suất học bổng từ các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nước 

ngoài; trong Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030, 

Nhà trường đã nêu rõ thực trạng của các hoạt động HTQT từ đó đưa ra các giải pháp về lãnh 

đạo và chỉ đạo, về cơ chế chính sách, về nguồn nhân lực khoa học và đào tạo, về nguồn lực tài 

chính và cơ sở vật chất và về tổ chức bộ máy và viên chức phụ trách HTQT [H08.1.007].   

Tùy quy mô và tính chất của từng hoạt động, các đơn vị có sự phân công, tổ chức các bộ 

phận, nhân sự phụ trách triển khai theo các kế hoạch, thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Việc thông 

tin các kế hoạch được thực hiện thông qua hệ thống website và email nội bộ. Thông tin về các 

hoạt động đối ngoại thường xuyên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà trường 

nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của Trường đến bạn bè quốc tế [H08.1.013]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện 

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ ngay từ trong chủ trương chiến lược, Trường ĐHPY đã tích 

cực mở rộng quan hệ với các đối tác cả trong nước và ngoài nước thông qua các hình thức liên 
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kết đào tạo, trao đổi cán bộ và sinh viên, tổ chức hội thảo khoa học, phối hợp thực hiện các đề 

tài NCKH. Việc triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại được phòng QLKH&HTQT báo 

cáo theo từng năm học thông qua các báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ cho 

năm học mới [H08.2.001]. Ví dụ, trong báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng 

nhiệm vụ cho năm học 2019-2020, phòng QLKH&HTQT có kế hoạch tăng cường nội dung 

khoa học và ĐT, bồi dưỡng trong việc tổ chức các đoàn GVGV, SV tham quan học tập nước 

ngoài [H08.2.001(3)]. Trong năm học 2019-2020, cụ thể là vào tháng 03/2019, Nhà trường đã 

tổ chức chuyến tham gian học tập thực tế cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ tại Trường UTM 

(Malaysia) [H08.2.001(4)]. Qua đó, có thể thấy các hoạt động đối ngoại đã được thực hiện theo 

kế hoạch được đặt ra. Đến nay, Nhà trường đã ký kết 30 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác 

và hợp đồng ĐT và NCKH với các đối tác trong và ngoài nước, bao gồm các trường đại học, 

viện nghiên cứu, các Sở chuyên trách và các tổ chức, doanh nghiệp. Tất cả các MOUs và thỏa 

thuận hợp tác này đều còn hiệu lực [H08.2.002]. 

Các Biên bản ghi nhớ (MoU) và thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Trường ĐHPY với 

các đối tác đã được triển khai hiệu quả mang lại lợi ích cho Nhà trường với nhiều hoạt động trên 

nhiều lĩnh vực như hợp tác đào tạo, trao đổi GV và SV, trao đổi học thuật, thực tập thực tế, tổ 

chức hội thảo khoa học, tập huấn chuyên đề, giao lưu văn hóa - ngôn ngữ, ….  

Về hợp tác đào tạo:  Từ những năm đầu thành lập, Nhà trường đã bắt đầu xây dựng 

những chương trình liên kết đào tạo với các trường cao đẳng, đại học trong nước theo Đề án của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và tính từ năm 2017 đến nay đã có 15 chương trình liên kết đào tạo 

trình độ cử nhân [H08.2.003] và rất nhiều chương trình liên kết bồi dưỡng ngắn hạn ở các huyện 

trong và ngoài tỉnh [H08.2.004][H08.2.005]. Cụ thể, ngoài việc phối hợp với phòng Giáo dục 

và Đào tạo của các huyên Tây Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa .... thuộc tỉnh Phú Yên, Trường ĐHPY 

đã phối hợp cùng với phòng Giáo dục và Đào tạo của các huyện như huyện Vạn Ninh, huyện 

Cam Lâm, huyện Bác Ái, huyện Ninh Phước ... thuộc các tỉnh lân cận như Khánh Hòa, Ninh 

Thuận ... và với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên để tổ chức các khóa bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp Tiểu học, Mầm non, THCS hạng 

I,II,III. Trong đó, vào năm 2018 Nhà trường đã phối hợp tổ chức 47 lớp, năm 2019 có 14 lớp, 

năm 2020 có 6 lớp và năm 2021 có 50 lớp bồi dưỡng ngắn hạn này.  

Ngoài việc thiết lập mạng lưới và mở rộng quy mô liên kết đào tạo với các CSGD trong 
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nước, Trường ĐHPY còn triển khai tiếp nhận và hợp tác đào tạo SV nước ngoài, cùng với việc 

ban hành chương trình đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài để đảm bảo trang bị cho người 

học kiến thức ngôn ngữ cần thiết phục vụ cho quá trình học tập tại Việt Nam [H08.2.006(10)]. 

Kể từ năm học 2018-2019, trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Savannakhet 

của nước Cộng hòa Nhân dân Lào, Nhà trường đã tiếp nhận 10 sinh viên Lào [H08.2.006(7)-

(12)] và tổ chức hỗ trợ lớp đào tạo Tiếng Việt cho sinh viên Lào tại các trường Cao đẳng và Đại 

học trên địa bàn Tỉnh như trường Đại học Xây dựng Miền Trung [H08.2.006(1)-(6)]. Sau khi 

được đào tạo Tiếng Việt, có 4 sinh viên Lào tiếp tục học chuyên ngành Công nghệ thông tin 

khóa 2019-2023 tại Trường ĐHPY [H08.2.006(8)].  

Đặc biệt, nhận định được sự thay đổi lớn của tỉnh Phú Yên trong những năm gần đây 

trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế du lịch, Nhà trường đã xây dựng và 

phát triển những chương trình đào tạo về Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh để trang bị cho 

sinh viên những kỹ năng cần thiết và kiến thức về văn hóa – phong cách làm việc trong môi 

trường quốc tế [H08.2.007]. 

Về trao đổi giảng viên, sinh viên và các chương trình tham quan khảo sát: Thông qua 

các thỏa thuận hợp tác và các hoạt động dự án, hàng năm nhiều GV Trường ĐHPY được cử đưa 

SV đi tham quan thực tế và thực tập học phần tại các trường đại học, các viện nghiên cứu đối 

tác và cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực và tiếp thu các kiến thức, 

kỹ năng tiên tiến để áp dụng vào công tác dạy và học tại Trường ĐHPY sau chuyến đi 

[H08.2.008][H08.2.009].  

Ngược lại, nhiều GV, chuyên gia nước ngoài cũng đã đến Trường để tổ chức các khóa 

tập huấn về phương pháp giảng dạy, xê-mi-na, hội thảo chuyên đề cho đội ngũ GVVC và SV 

của Nhà trường, cũng như thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật và công tác xã 

hội. Từ năm 2017 đến năm 2021, đã có trên 20 chuyên gia [H08.2.010], 01 Trợ giảng tiếng Anh, 

và 11 tình nguyện viên nước ngoài đến làm việc tại Trường [H08.2.011]. 

Về tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi học thuật: Là một hoạt động thường xuyên trong 

quan hệ đối ngoại, Trường ĐHPY đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, trao đổi học thuật, hội nghị, 

hội thảo với sự tham gia của các đối tác quốc tế cũng như trong nước. Từ năm 2017 đến nay, 

Nhà trường đã đồng tổ chức 5 hội thảo quốc tế và trong nước mà trong đó, Trường ĐHPY là 

đơn vị chủ trì tổ chức [H08.2.012]. Đặc biệt trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 
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2019, Nhà trường đã tổ chức hội thảo quốc tế “ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu” với 16 bài 

báo khoa học đến từ giảng viên, viên chức của nhà trường cùng với các giáo sư, tiến sĩ, giảng 

viên, nghiên cứu viên của các đơn vị khác trong và ngoài nước. Ngoài ra, Khoa Ngoại ngữ 

Trường ĐHPY cũng đã tổ chức chương trình giao lưu trao đổi văn hóa cùng với đoàn PP19 với 

sự tham gia của BGH, tập thể GVVC của Nhà trường và hơn 500 sinh viên Khoa Ngoại ngữ và 

các Khoa khác.  

Các hoạt động hợp tác quốc tế khác: Cũng là một trong những hoạt động quan trọng đẩy 

mạnh công tác PVCĐ và nâng cao năng lực cũng như mang lại nguồn thu cho Nhà trường, trong 

5 năm qua, Trường ĐHPY đã xây dựng và phát triển mối quan hệ với các tổ chức quốc tế để triển 

khai tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại. Từ năm học 2014-2015 đến nay, Nhà trường đã 

huy động được nhiều khoản viện trợ phi chính phủ dưới hình thức tài trợ học bổng cho SV. Mục 

đích của các khoản tài trợ này là để giúp đỡ các SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhiều phấn 

đấu và đạt được nhiều thành tích trong học tập [H08.2.013]. Nhà trường đã phối hợp với 2 Quỹ 

học bổng để cấp học bổng thường niên cho sinh viên đó là Quỹ học bổng hữu nghị Việt – Hàn 

(năm 2020 đổi tên thành Quỹ học bổng Yun Chung Ok) và quỹ học bổng Lotte Hàn Quốc. Số 

lượng học bổng tính đến nay đã có 253 suất học bổng với trị giá lên đến 107,000 đô la Mỹ. Bên 

cạnh đó, Nhà trường còn được nâng cấp phương tiện và tài liệu học tập. Cụ thể, 5 năm qua, Nhà 

trường đã được các đối tác trao tặng 88 bộ sách về chữ quốc ngữ, 3270 đầu sách và CD giảng dạy 

Tiếng Anh [H08.2.014].  

Chính sách, chủ trương của Nhà trường để phát triển các mạng lưới, các mối quan hệ đối 

tác trong nước được thể hiện thông qua việc ban hành Chiến lược phát triển và tầm nhìn của 

Trường ĐHPY qua từng giai đoạn [H08.2.015]. Trong Chiến lược phát triển của Trường ĐHPY 

giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2030, Nhà trường đã đề ra chiến lược đào tạo là “xây dựng 

mạng lưới cơ sở thực tập, thực tế, thực hành gắn bó với xã hội; gắn kết Nhà trường với các 

doanh nghiệp và những cơ quan nhà nước sử dụng lao động". Dựa vào chiến lược đó, hàng năm, 

Trường ĐHPY luôn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các 

buổi tư vấn tuyển dụng và quảng bá thông tin về cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên năm 

cuối của Trường và giúp các em định hướng nghề nghiệp và tìm được công việc phù hợp 

[H08.2.016(1)-(41)]. Ngoài ra, chiến lược đào tạo còn ghi rõ: “đối với những ngành nghề đào 

tạo xã hội đang có nhu cầu, cần đẩy mạnh liên kết đào tạo để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao 
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trình độ đội ngũ". Do đó, Nhà trường đã ký kết hợp tác với một số cơ sở giáo dục và được đối 

tác đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV trong các cơ sở giáo 

dục công lập, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GVVC đã được tuyển dụng [H08.2.004]. 

Trong báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới 

[H08.2.001], phòng QLKH&HTQT đã dựa vào tình hình thực tế để đề ra các giải pháp thực 

hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Trong đó luôn đề cập đến việc tổ chức các hội thảo khoa 

học cấp quốc gia, quốc tế tại Trường ĐHPY nhằm nâng cao năng lực NCKH cho đội ngũ giảng 

viên toàn trường; tăng cường hợp tác NCKH với các trường ĐH thuộc khu vực Duyên Hải Nam 

Trung Bộ. Do đó, Nhà trường đã phối hợp với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức như 

như Trường CĐ nghề Phú Yên, Viện phát triển giáo dục và trí tuệ Việt, Công ty cổ phần vàng 

bạc đá quý Phú Nhuận... để tổ chức các talk show, hội thảo, tập huấn với sự tham gia của GV, 

SV của Nhà trường và các tỉnh lân cận [H08.2.016(42)-(46)].  

Tại hội nghị VC hằng năm [H08.2.017], Nhà trường cũng thông qua báo cáo tổng kết 

năm học và phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới. Trong đó, Nhà trường đã thông qua 

phương hướng phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đào tạo, trong đó có đề cập đến việc phối hợp, 

liên kết với các cơ sở giáo dục đại học khu vực miền trung trong thỉnh giảng và sử dụng chung 

nguồn nhân lực. Căn cứ vào phương hướng và mục tiêu đã đặt ra, Nhà trường đã có kế hoạch 

thỉnh giảng cho từng năm học [H08.2.018]. GV được mời thỉnh giảng có chuyên môn phù hợp 

với học phần giảng dạy, được Khoa và phòng Đào tạo lựa chọn để ký hợp đồng [H08.2.018]. 

Về chính sách, chủ trương của Nhà trường để phát triển mạng lưới, mối quan hệ, đối tác 

nước ngoài được triển khai thực hiện cũng thông qua việc ban hành Chiến lược phát triển và 

tầm nhìn theo từng giai đoạn [H08.2.015], kế hoạch công tác hằng năm của Trường 

[H08.2.001][H08.2.016], các kế hoạch hoạt động HTQT [H08.2.019].Nhà trường đã có cuộc 

họp bàn về chiến lược hợp tác quốc tế của Trường ĐHPY [H08.2.015(1)]. Theo đó, mục tiêu 

của cuộc họp là thông qua kế hoạch công tác HTQT năm 2018, xem xét và đánh giá những thuận 

lợi và khó khăn của công tác hợp tác quốc tế; Đề ra mục tiêu chiến lược cho công tác Hợp tác 

Quốc tế của Trường ĐHPY giai đoạn 2018-2020 đáp ứng với yêu cầu kiểm định chất lượng và 

đổi mới giáo dục đại học; thảo luận và thống nhất các phương thức mở rộng, nâng cao chất 

lượng hoạt động Hợp tác Quốc tế của trường, từng bước quốc tế hóa môi trường giáo dục đại 

học. Để phát triển mạng lưới đối tác, ngoài việc duy trì, phát triển và nâng cấp các mối quan hệ 
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hợp tác đã thiết lập, Nhà trường ưu tiên thiết lập mối quan hệ hợp tác với Lào và Thái Lan trong 

năm 2018. Kể từ năm học 2018-2019, việc triển khai chiến lược mở rộng mạng lưới đối tác nước 

ngoài của Trường ĐHPY được thể hiện thông qua việc bắt đầu tiếp nhận du học sinh Lào nhận 

học bổng dạng Hiệp định [H08.2.006(7)(8)(9)], từ năm học 2019-2020, tiếp nhận sinh viên Lào 

học tại Trường chuyên ngành Công nghệ thông tin [H08.2.006(12)], phát triển chương trình 

Tiếng Việt cho người nước ngoài [H08.2.006(10)], ký kết biên bản ghi nhớ với Trường ĐH 

Bangkok Thái Lan [H08.2.002(20)]. Ngoài ra, phòng QLKH&HTQT cũng được giao nhiệm vụ 

hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan đến hợp tác quốc tế, cụ thể như: Nhà trường đã ban 

hành “Quy định đón tiếp khách nước ngoài tại Trường Đại học Phú Yên” [H08.2.020(2)]; và 

“Quy định quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức Trường Đại học Phú Yên” 

[H08.2.021]... nhằm quản lý và khuyến khích VC, GV toàn trường tham gia các hoạt động hợp 

tác quốc tế. 

Trong Chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 có 

đề cập đến việc mở rộng đào tạo du học sinh các nước trong khu vực Đông Nam Á, tiến đến trao 

đổi giáo viên, sinh viên với các trường đại học đối tác. Để triển khai các hoạt động hoạt động 

hợp tác quốc tế như trong chiến lược phát triển đó, trong 5 năm qua, ngoài việc tiếp nhận du học 

sinh Lào, Trường ĐHPY đã tiếp đón nhiều lượt chuyên gia và khách nước ngoài đến thăm và 

làm việc với Lãnh đạo trường nhằm trao đổi và tìm kiếm các hội hợp tác. Những lĩnh vực được 

các đối tác tiềm năng quan tâm là các hoạt động liên kết giảng dạy tiếng nước ngoài tại Trường 

ĐHPY và nghiên cứu khoa học [H08.2.010]. Không chỉ đón tiếp các đoàn khách nước ngoài 

đến thiết lập quan hệ hợp tác, Nhà trường cũng chủ động lựa chọn và thành lập các đoàn đi công 

tác nước ngoài, bằng ngân sách nhà nước một phần, để gặp gỡ, tiếp xúc và kí kết biên bản hợp 

tác với các đối tác phù hợp [H08.2.022] Các hoạt động hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

gia và quốc tế phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước cũng được Nhà trường chú trọng 

[H08.2.012]. Đặc biệt, năm 2017, Nhà trường đã hợp tác với đối tác là Trường UTM (Malaysia) 

tổ chức hội thảo quốc tế Internationnal conference proceedings “New approaches to teaching 

and learning in higher education” (4/2017), hội thảo đã thu hút nhiều bài viết của các nhà nghiên 

cứu từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Năm 2018, Nhà trường đã phối 

hợp với Tổ chức SJ Việt Nam tổ chức workshop cho SV với chủ đề: “Non-formal education and 

sustainable development”. Năm 2019, Nhà trường phối hợp với Đoàn PP19 (Hoa Kỳ) tổ chức 
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hội thảo quốc tế: “Ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu” (08/05/2019). Kể từ năm học 2017-

2018, Nhà trường đã cử các đoàn sinh viên đi thăm quan thực tế tại trường ĐH Công nghệ 

Malaysia [H08.2.009]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 8.3: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát 

Hàng tháng, hàng quý và hàng năm các đơn vị chức năng báo cáo với BGH Nhà trường 

về các hoạt động đã thực hiện triển khai trong tháng, quý, năm đó và định ra phương hướng kế 

hoạch cùng các hoạt động dự kiến cho tháng, quý và năm tiếp theo [H08.3.001]. Do đó, các hoạt 

động, vấn đề phát sinh và những kiến nghị liên quan đến công tác đối ngoại được rà soát và cập 

nhật thường xuyên trong các báo cáo tháng, quý và tổng kết năm học, cũng như được trình bày, 

thảo luận trực tiếp tại các cuộc họp giao ban hàng tháng và các buổi họp tổng kết năm học giữa 

BGH và các trưởng, phó các đơn vị trong toàn Trường [H08.3.002]. Các báo cáo và kế hoạch 

phát triển công tác đối ngoại cũng được trình bày tại Hội nghị VC hàng năm và được các đại 

biểu bỏ phiếu biểu quyết cùng với các quyết sách khác của lãnh đạo Nhà trường [H08.3.003].  

Ngoài ra, Nhà trường cũng nộp báo cáo kết quả đào tạo trong đó có liên kết đào tạo của 

Trường đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như các cơ quan chức năng khác trong tỉnh theo công 

văn yêu cầu để kịp thời nhận chỉ đạo của cấp trên đối với công tác đào tạo [H08.3.004]. Trong 

chu kỳ KĐCLGD, hàng năm, phòng Đào tạo cũng đã có các báo cáo rà soát, đánh giá hiệu quả 

các hoạt động hợp tác đào tạo trong nước, nhằm củng cố và mở rộng thêm mạng lưới đối tác 

trong nước [H08.3.005].  

Bên cạnh đó, các đối tác và hoạt động hợp tác với nước ngoài của Trường ĐHPY cũng 

được rà soát định kỳ, xem xét các hoạt động đã thực hiện và đánh giá hiệu quả bởi phòng 

QLKH&HTQT qua các báo cáo tổng kết năm học và kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế sau 

từng năm học [H08.3.006]. Ngoài ra, các hoạt động đối ngoại với các đối tác nước ngoài cũng 

được báo cáo và đánh giá [H08.3.007] thông qua các báo cáo gửi cho cơ quan quản lý (Sở Ngoại 

vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công An tỉnh, UBND) như: công tác vận động viện trợ phi chính 

phủ [H08.3.008], báo cáo diễn biến các hội thảo, tập huấn với chuyên gia [H08.3.009], các hoạt 

động trợ giảng Tiếng Anh của tình nguyện viên [H08.3.010], liên kết đào tạo và tham quan thực 

tế nước ngoài [H08.3.011].  Thông qua những báo cáo và đánh giá này, những ký kết hợp tác 

hoạt động kém hiệu quả được xác định và đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động 
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từ các ký kết hợp tác này. Ngoài ra, dựa trên chiều sâu và hiệu quả của các hoạt động trao đổi 

hợp tác, Nhà trường xác định các đối tác trọng tâm tiềm năng để tập trung đầu tư và mở rộng 

mạng lưới hợp tác. Việc đánh giá, rà soát hoạt động hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan 

hệ ngoài nước còn được thể hiện qua báo cáo hoạt động HTQT của phòng QLKH&HTQT hàng 

năm [H08.3.006]. Trong các báo cáo tổng kết năm học và kế hoạch hoạt động từng năm của 

Nhà trường cũng nêu rõ những ưu điểm và khuyết điểm cũng như phương hướng, nhiệm vụ và 

biện pháp thực hiện các hoạt động HTQT một cách hiệu quả nhất [H08.3.002][H08.3.012]. 

Trong các buổi họp rà soát này, các quy chế, quy định liên quan trong việc quản lý các hoạt 

động đối ngoại được thảo luận đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp khi cần thiết. Trong chu 

kỳ KĐCLGD, Nhà trường đã rà soát và cập nhật Quy định đón tiếp và quản lý người nước ngoài 

đến học tập và làm việc tại Trường ĐHPY ban hành chính thức vào ngày 30/9/2019 [H08.3.013]. 

Tương tự, Quy định quản lý việc ra nước ngoài của GVVC Trường ĐHPY cũng đã được ban 

hành sau khi triển khai Quy định tạm thời và rà soát, điều chỉnh [H08.3.014].  

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 8.4: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

Từ năm 2007, qua từng giai đoạn phát triển, Trường ĐHPY đã ban hành các kế hoạch 

thực hiện chiến lược cho tất cả các hoạt động của Trường, trong đó có công tác hợp tác đối ngoại 

[H08.4.001]. Qua từng kế hoạch chiến lược được ban hành, có thể nhận thấy có những điều 

chỉnh và biến đổi trong định hướng phát triển quan hệ hợp tác của Nhà trường dựa trên xu hướng 

phát triển và biến đổi của xã hội nhưng vẫn đảm bảo hướng đến mục tiêu đạt được tầm nhìn và 

sứ mạng của Nhà trường [H08.4.002]. 

Với sự nỗ lực không ngừng của Trường ĐHPY trong việc phát triển các mạng lưới hợp 

tác, số lượng ký kết của Nhà trường với các đối tác ngoài nước đã được giữ ổn định và tương 

đối đồng đều qua các năm gần đây, riêng hoạt động ký kết với các đối tác trong nước đã có nhiều 

khởi sắc [H08.4.003][H08.4.004]. Cụ thể, năm học 2016-2017, Trường ĐHPY đã ký kết được 

thêm 2 biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và NCKH với Khoa Giáo dục học Trường ĐH Công 

nghệ Malaysia và Tổ chức tình nguyện SJ Việt Nam; năm học 2017-2018, Nhà trường đã làm 

việc và ký kết thêm 3 biên bản ghi nhớ, trong đó có 1 biên bản về NCKH và 2 biên bản ghi nhớ 

hợp tác đào tạo; năm học 2018-2019, 6 biên bản ghi nhớ được ký kết. Bên cạnh đó, đối với các 



128 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

đối tác nước ngoài, Nhà trường cũng nỗ lực duy trì sự liên kết và tạo lập 1 mạng lưới từ các đối 

tác nước ngoài như Tổ chức SJ VN, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng (VACC), Tổ chức Fulbright, 

Hội giao lưu ngôn ngữ Việt-Hàn, Khoa Giáo dục học của Trường ĐH Công nghệ Malaysia, ĐH 

Bangkok Thái Lan, tỉnh Savannakhet Lào .... Từ năm 2019 đến nay, Nhà trường ký kết thêm 

được 3 biên bản ghi nhớ và hợp đồng liên kết với 1 công ty nước ngoài với mục đích tuyển dụng 

và huấn luyện cho sinh viên mới ra trường và 1 Tổ chức khảo thí và giáo dục Quốc tế (IIG 

Vietnam) với mục đích chuẩn hóa trình độ Tiếng Anh cho sinh viên. Như vậy trong giai đoạn 

KĐCL, số lượng văn bản thỏa thuận hợp tác mà Nhà trường đã ký kết với các đối tác ở trong và 

ngoài nước tăng từ 17 biên bản năm 2016 đến 30 biên bản vào năm 2021. 

Số lượng đoàn ra, đoàn vào duy trì ở mức tương đối trong những năm qua, phù hợp với 

ngân sách và quy mô của trường theo Thống kê đoàn ra – đoàn vào [H08.4.004] (Hình 08.4.1). 

Số liệu này cũng thể hiện được những nỗ lực và thành quả của Nhà trường trong công tác phát 

triển, mở rộng mạng lưới hợp tác cũng như cải thiện các mối quan hệ với các đối tác, đặc biệt là 

những đối tác trọng tâm.  

 

Hình 08.4.1  Số lượng đoàn ra, đoàn vào theo từng năm 

Đặc biệt trong mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, Trường ĐHPY đã tiếp nhận 

được 115 suất học bổng dành cho sinh viên nghèo, vượt khó, học giỏi từ Quỹ học bổng Yun 

Chung Ok và 98 suất từ Quỹ học bổng Lotte (thuộc tập đoàn Lotte Hàn Quốc)  với tổng trị giá 

lên đến 88,200 USD trong chu kỳ KĐCLGD. Đặc biệt số tiền viện trợ không hoàn lại từ các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài tăng lên hằng năm [H08.4.005] (Hình 08.4.2). 
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Hình 08.4.2  Nguồn thu từ viện trợ Phi chính phủ hàng năm 

 

Nhà trường thường xuyên đưa các đoàn sinh viên sang các Trường ĐH là đối tác của 

Trường ĐHPY để tham quan thực tế [H08.4.006]. Trong năm học 2016-2017, đoàn thực tế đến 

trường ĐH Công nghệ  Malaysia có 11 sinh viên tham gia. Đến năm học 2018-2019, số lượng 

sinh viên tham gia đoàn thực tế đến Trường ĐH Công nghệ Malaysia tăng lên 26 sinh viên. Tuy 

nhiên, số lượng SV và CBGV tham gia vào việc trao đổi hợp tác với các đối tác nước ngoài còn 

hạn chế. Nhà trường vẫn đang nỗ lực đa dạng hóa các phương thức trao đổi hợp tác với các đối 

tác vì hiện nay, các mối quan hệ với các đối tác của Trường ĐHPY chủ yếu vẫn đang nằm trong 

lĩnh vực đào tạo. Còn đối với các lĩnh vực khác như NCKH thì Nhà trường vẫn chưa triển khai 

được. Do đó, mối quan hệ với một số đối tác vẫn chưa được thực hiện triệt để.  

Tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên toàn cầu, với sự nổ lực 

không ngừng của Nhà trường, các mối quan hệ với đối tác vẫn được duy trì và phát triển qua 

từng năm, tuy nhiên số lượng đoàn ra và đoàn vào từ cuối 2019 có xu hướng giảm; việc tiếp 

nhận các tình nguyện viên, trợ giảng nước ngoài, tiếp đón chuyên gia đến trao đổi học thuật hầu 

như không thể thực hiện được trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn không làm 

suy giảm mạng lưới các đối tác trong nước. Doanh thu từ các khóa liên kết đào tạo và bồi dưỡng 

vẫn tiếp tục gia tăng qua các năm [H08.4.007].  

Bảng 08.4.1 Thống kê kinh phí thu được từ hợp tác liên kết đào tạo 

 (đơn vị: 1,000 VNĐ) 
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thông hệ 

VLVH có liên 

kết trong tỉnh 

thông hệ 

VLVH có liên 

kết ngoài tỉnh 

dưỡng đào tạo các 

ngành 

trường 

không có chỉ 

tiêu 

2017 790,374 3,744,961 11,000 192,945 

2018 2,090,213 11,094,528 337,247 276,750 

2019 0 2,626,085 1,854,910 293,729 

2020 517,696 852,375 711,745 51,165 

2021 2,590,589 456,000 5,973,790 748,173 

Tổng cộng 5,988,872 18,773,949 8,888,692 1,562,762 

Tỉ trọng 3,15% 9.89% 4.68% 0.82% 

Nguồn: phòng KH-TC 

Bên cạnh đó, nhà trường vẫn thực hiện việc cử GV đi học Tiến sĩ và nghiên cứu sau đại 

học tại các trường ĐH nước ngoài [H08.4.008]. Từ năm 2008 đến nay, Nhà trường đã cử 7 GV 

đi trao đổi và học tập ở nước ngoài nhằm học hỏi, nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV, trong đó 

có 5 tiến sĩ và 2 tu nghiệp sau tiến sĩ. 

Tuy nhiên, Số lượng CBGV,SV của Trường được tham gia vào các hoạt động trao đổi 

với các đối tác trong ngoài nước còn hạn chế, nội dung, hình thức trao đổi chưa đa dạng 

Các đơn vị chức năng trong trường, cũng như lãnh đạo Nhà trường luôn tìm các giải pháp 

cải thiện các quan hệ hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại, thông qua các kế 

hoạch năm học của các đơn vị và Nhà trường [H08.4.009][H08.4.010], các cuộc họp giao ban 

[H08.4.011], chiến lược phát triển và tầm nhìn ở các giai đoạn [H08.4.012]. Trong quá trình 

thực hiện và rà soát, các quy chế, quy định liên quan trong công tác đối ngoại cũng được xây 

dựng, điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp. Cụ thể, nội dung một số giải pháp để tăng cường công 

tác hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước của Nhà trường như sau: 

- Phân công một Phó hiệu trưởng phụ trách về công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại 

[H08.4.013]. Phân công cho phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế nhiệm vụ tham mưu 

và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác hợp 

tác quốc tế của Nhà Trường [H08.4.014][H08.4.015].Trong Thông báo về chức năng, nhiệm vụ, 
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phân công nhiệm vụ và quy định lề lối làm việc của phòng QLKH&HTQT có phân công cụ thể 

viên chức thực hiện các công việc hợp tác quốc tế như tiếp nhận công văn đến và đi của bộ phận 

hợp tác quốc tế, lập báo cáo, tổ chức các chương trình làm việc có sự tham gia của đối tác nước 

ngoài. 

- Để mở rộng mạng lưới đối tác, trong quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường có khen 

thưởng cho những bài báo do các VC của Nhà trường phối hợp với các tác giả bên ngoài để đăng 

trên các tạp chí quốc tế có uy tín nằm trong danh mục ISI, SCI, SCIE ... [H08.4.016(1)(2)(3)]. 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng thông qua “Quy định về khen thưởng các hoạt động khoa học và 

công nghệ của trường Đại học Phú Yên” [H08.4.016(4)]. Tại điều 9 của quy định này có đề cập 

đến việc thu hút các dự án khoa học và công nghệ, các chuyên gia đầu ngành tham gia phát triển 

khoa học công nghệ của trường nhằm khuyến khích CBVC của Nhà trường hợp tác NCKH. 

Trong “Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế của Trường Đại học Phú 

Yên năm học 2020-2021” [H08.4.009(6)] có ghi rõ việc khuyến khích và tạo điều kiện cho cán 

bộ trẻ của Nhà trường tham gia các học bổng cạnh tranh từ các nguồn trong nước và nước ngoài. 

Việc hợp tác đào tạo với các đối tác trong nước được thực hiện thông qua các hợp đồng liên kết 

đào tạo, trong đó, Nhà trường linh động và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác khi tiến hành 

hợp tác nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định [H08.4.003(27)(28)].  

- Hàng năm, phòng QLKH&HTQT xây dựng kế hoạch về công tác NCKH&HTQT trong 

đó có nêu rõ các nhiệm vụ HTQT trong năm học đó, đồng thời tham mưu các giải pháp thực 

hiện các định hướng được đề ra [H08.4.009].  

- Nhà trường đã thông qua Kế hoạch “Công tác hợp tác Quốc tế Trường Đại học Phú Yên 

giai đoạn 2018-2020” [H08.4.009(3)]. Sau khi rà soát và đánh giá, kết quả cho thấy các mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại của Nhà trường cơ bản đạt được chỉ tiêu đề ra như trong Kế hoạch 

[H08.4.017].  

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 8 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Các mối quan hệ đối ngoại được xây dựng phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Nhà 

trường. Các quy chế, quy định trong hoạt động HTQT được ban hành đầy đủ, đảm bảo thực 

hiện đúng quy định và minh bạch;  
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Mạng lưới các đối tác trong và ngoài nước gia tăng theo từng năm; Các hoạt động đào 

tạo và bồi dưỡng với các đối tác được triển khai tốt; 

Công tác đối ngoại được trường ĐHPY rà soát và báo cáo cho cơ quan quản lý thường 

xuyên, không có vi phạm nào trong quá trình xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác.  

Các hoạt động HTQT của Trường bước đầu có hiệu quả. Nhà trường mời các chuyên 

gia sang giảng dạy, trao đổi học thuật với CBGV trong Nhà trường, đã tạo môi trường tốt cho 

CBGV tiếp chận với các hoạt động quốc tế. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Số lượng CBGV,SV của Trường được tham gia vào các hoạt động trao đổi với các đối tác 

trong ngoài nước còn hạn chế, nội dung, hình thức trao đổi chưa đa dạng. 

Mối quan hệ với một vài đối tác chưa được triển khai triệt để 

 3. Kế hoạch cải tiến:   

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 

Tham mưu, xây 

dựng KH và chiến 

lược về hoạt động 

trao đổi, phát triển 

mạng lưới đối tác 

trong và ngoài nước 

nhằm tạo nhiều cơ 

hội cho CBGV, SV 

tham gia 

Phòng 

QLKH&HTQT 

cùng các đơn 

vị liên quan 

Quý IV/2022  

2 Khắc phục 

tồn tại 

Tiếp tục rà soát nội 

dung của các biên 

bản ghi nhớ với các 

đối tác, xây dựng kế 

Phòng 

QLKH&HTQT 

cùng các đơn 

vị liên quan 

Quý IV/2022  
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hoạch triển khai 

hoạt động với các 

đối tác một cách 

triệt để theo nội 

dung đã ký kết. 

 

 4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 8 4.0 

Tiêu chí 8.1 4 

Tiêu chí 8.2 4 

Tiêu chí 8.3 4 

Tiêu chí 8.4 4 

 

Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống ĐBCL bên 

trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

Từ khi được nâng cấp thành trường ĐH vào năm 2007, đến năm 2008 Nhà trường đã 

thành lập Tổ Kiểm định và ĐBCL giáo dục ĐH trực thuộc Phòng QLKH & HTQT được thành 

lập theo Quyết định 160/QĐ-ĐHPY ngày 07/5/2008 của Hiệu trưởng Trường ĐHPY 

[H09.1.001(1)]. Năm 2009, Tổ ĐBCL trực thuộc Trường ĐHPY được thành lập theo Quyết 

định số 223/QĐ-ĐHPY ngày 10/6/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHPY [H09.1.001(2)]. Năm 

2012, Phòng Khảo thí & ĐBCL trực thuộc Trường ĐHPY được thành lập theo Quyết định số 

53/QĐ-ĐHPY ngày 29/02/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHPY [H09.1.001(3)]. Đến năm 

2021, thực hiện việc tinh giản các đơn vị của UBND tỉnh, Phòng QLCL thuộc Trường ĐHPY 

được thành lập theo Quyết định số 301/QĐ-ĐHPY ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng Trường 

ĐHPY trên cơ sở sáp nhập 2 phòng: Khảo thí - ĐBCL và Thanh tra [H09.1.001(4)]. 

Hiện nay, Phòng QLCL có 07 VC, phân công phụ trách 3 chức năng: Chức năng Khảo 

thí, chức năng ĐBCL, chức năng Thanh tra [H09.1.002]; Các VC trong phòng được sắp xếp vị 

trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị [H09.1.003]. Các GVVC các đơn vị 
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thuộc Trường đều được ĐT và bồi dưỡng kiến thức về công tác ĐBCL [H09.1.004].  Có 02 VC 

có chứng chỉ KĐV, 01 VC có chứng nhận KĐV; có 54 lượt GVVC được tham gia các lớp tập 

huấn về KĐCL và được cấp chứng nhận [H09.1.005]; để học hỏi kinh nghiệm KĐCL từ thực 

tiễn, Nhà trường cử một VC chuyên trách tham gia quan sát viên ĐGN cấp CSGD tại trường 

ĐH Văn Hiến vào tháng 8/2020 [H09.1.006] hai VC chuyên trách tham gia quan sát viên ĐGN 

cấp CTĐT tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung vào tháng 01/2021 [H09.1.007]; Ngoài ra, VC 

của phòng còn tham dự nhiều hội thảo, hội nghị về công tác ĐBCL và KĐCLGD [H09.1.008] 

Cùng với sự phát triển và yêu cầu của công tác kiểm định chất lượng, năm 2017, Nhà 

trường quyết định thành lập hệ thống BĐCL nội bộ gồm Ban Chỉ đạo, Thư ký công tác ĐBCL tổ 

thư ký và phân công VC phụ trách công tác ĐBCL tại các đơn vị thuộc Trường ĐHPY theo 

Quyết định số 464/QĐ-ĐHPY ngày 18/09/2017 [H09.1.008(1)], năm 2019 điều chỉnh bổ sung 

theo Quyết định số 497/QĐ-ĐHPY ngày 08/10/2019 [H09.1.008(2)], năm 2020 điều chỉnh bổ 

sung theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHPY ngày 18/02/2020 [H09.1.008(3)]; Nhà trường đã quy định 

trách nhiệm của lãnh  đạo Nhà trường và các đơn vị trong công tác ĐBCL theo các chức năng, 

nhiệm vụ của hệ thống ĐBCL nội bộ theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHPY [H09.1.009] để phù hợp 

với thực tiễn Nhà trường cũng như tiêu chuẩn KĐCL và hướng đến mục tiêu đánh giá, đo lường, 

kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng mọi hoạt động chính yếu của trường đáp ứng tốt mục 

tiêu chất lượng đề ra. Ngày 30/01/2018, Trường đã ra quyết định thành lập Hội đồng ĐBCL với 

25 thành viên, tổ thư ký gồm 04 thành viên [H09.1.010(1)], cơ cấu hội đồng gồm có chủ tịch hội 

đồng (Phó Hiệu trưởng phụ trách), phó chủ tịch hội đồng (Phó Hiệu trưởng), thư ký hội đồng 

(Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL) và các thành viên đại diện lãnh đạo của các đơn vị, tổ chức 

đoàn thể, NH trong Nhà trường; Các năm sau đó, Nhà trường có các quyết định điều chỉnh nhân 

sự hội đồng [H09.1.010(2,3,4,5)] để phù hợp với thực tiễn. 

Mạng lưới ĐBCL giáo dục nội bộ được thành lập theo Quyết định 464/QĐ-ĐHPY 

[H09.1.011], gồm các tổ ĐBCL thuộc các đơn vị thuộc trường, mỗi tổ có 01 đến 03 VC chuyên 

trách công tác ĐBCL của đơn vị (trong đó có trưởng hoặc phó đơn vị là tổ trưởng, trưởng bộ môn 

và một VC làm thư ký), để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của hệ thống ĐBCL nội bộ Trường; 
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tuỳ theo tình hình thực tiễn, Nhà trường có những điều chỉnh nhân sự mạng lưới kịp thời, phù hợp 

để thực hiện tốt nhiệm vụ của hệ thống [H09.1.011(2,3,4)]. Nhà trường phân công một thành viên 

trong BGH phụ trách công tác ĐBCL của Trường, trực tiếp phụ trách Phòng Khảo thí và ĐBCL, 

công tác ĐBCL bên trong Nhà trường [H09.1.004]. 

 Phòng Khảo thí  và ĐBCL (nay là Phòng QLCL) thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo 

quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị ban hành bởi Quyết định số 384/QĐ-ĐHPY ngày 

20/7/2012 [H09.1.004]  và được điều chỉnh theo Quyết định số 132/QĐ-ĐHPY ngày 19/04/2019 

[H09.1.004]. Trong Quy định về hoạt động ĐBCL giáo dục của Trường ĐHPY đã quy định: 

mạng lưới ĐBCL nội bộ Trường thực hiện các nhiệm vụ được quy định cụ thể. Nhiệm vụ của 

lãnh đạo, quản lý, GVVC và NH tham gia công tác ĐBCL theo quy định [H09.1.004]; Phòng 

Khảo thí và ĐBCL có chức năng tham mưu, giúp việc cho BGH triển khai các hoạt động ĐBCL 

của Nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục ĐH và quy định của Bộ GDĐT, của Nhà 

trường; bên cạnh đó, các khoa/phòng/ban/trung tâm thực hiện ĐBCL tại đơn vị đối với các lĩnh 

vực và các hoạt động do đơn vị phụ trách. Mạng lưới ĐBCL Trường còn thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định và sự phối hợp trong mạng lưới nhân sự của hệ thống ĐBCL nội bộ, ban hành 

Quyết định số 31/QĐ-ĐHPY ngày 20/02/2020 [H09.1.009]. 

Căn cứ Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2030 

ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHPY ngày 04/01/2016 [H09.1.012] với mục tiêu ưu tiên 

đầu tư tăng cường các điều kiện ĐBCL ĐT, NCKH; trong đó cụ thể các mục tiêu về xây dựng 

phát triển hệ thống ĐBCL nội bộ, xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL nội bộ, KĐCL và 

phát triển văn hóa chất lượng trong nội bộ Trường. Nhà trường ban hành chiến lược và KH thực 

hiện chiến lược ĐBCL Trường ĐHPY giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến 2030 theo Quyết định 

số 444/QĐ-ĐHPY ngày 06/9/2017 [H09.1.013], trong đó đã đề ra các giải pháp ĐBCL và chỉ số 

thực hiện theo năm. Nhà trường xây dựng kế hoạch ĐBCL hằng năm theo hướng dẫn của Cục 

QLCL [H09.1.014] có phân công công việc theo đơn vị, cá nhân phụ trách và thời gian thực hiện. 

Nhà trường ban hành các Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY [H09.1.015], cũng đã 

quy định rõ trách nhiệm của Trường về hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục. Ngoài ra, Nhà 



136 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

trường còn ban hành quy định thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng phục vụ kiểm định 

chất lượng phục vụ công tác TĐG Trường ĐHPY, hướng dẫn lưu trữ minh chứng phục vụ cho 

công tác KĐCL [H09.1.016]; đồng thời Trường ban hành Quy định về  ĐBCL nội bộ Trường 

ĐHPY theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHPY ngày 14/01/2020 [H09.1.020], trong đó quy định rõ 

mục đích, vai trò và trách nhiệm của hệ thống ĐBCL nội bộ Trường. Để hỗ trợ hiệu quả các 

hoạt động ĐBCL, Nhà trường ban hành Quy định về hoạt động ĐBCL bên trong Trường ĐHPY 

theo Quyết định số    /QĐ-ĐHPY ngày 20/9/2021 [H09.1.017], điều chỉnh các nội dung để phù 

hợp với thực tiễn của Trường. 

Nhà trường chú trọng công tác phát triển đội ngũ, tạo điều kiện cho VC chuyên trách 

ĐBCL, VC các đơn vị tham dự các khóa tập huấn, hội thảo về ĐBCL. Đến nay, có 02 VC có 

chứng chỉ KĐV, 01 VC có chứng nhận KĐV, 02 VC tham gia khóa tập huấn “Xây dựng chương 

trình ĐT bảo đảm chất lượng kiểm định” do trung tâm KĐCL giáo dục ĐH Đà Nẵng mở và 

được cấp giấy chứng nhận [H09.1.005]; 54 VC có chứng nhận tham gia tập huấn về viết báo 

cáo TĐG CSGD theo Thông tư 12/20217; Phòng Khảo thí và ĐBCL tham gia quan sát viên 

đánh giá ngoài CSGD tại Trường ĐH Văn Hiến vào tháng 8/2020 [H09.1.006]; và tham gia 

quan sát viên đánh giá ngoài CTĐT tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung vào tháng 01/2021 

[H09.1.007]; 35 VC thuộc hội đồng TĐG, ban thư ký, nhóm công tác chuyên trách, chuyên viên 

Phòng Khảo thí và ĐBCL tham dự khóa tập huấn phát triển kỹ năng TĐG CSGD theo bộ tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của 

Bộ GDĐT do Trung KĐCL giáo dục thuộc Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức và 

cấp chứng nhận [H09.1.018]. 

Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chất lượng, 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 đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng 

của CSGD 

Trong CLPT Trường ĐHPY giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định 

chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động ĐBCL cho giai đoạn 
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2016 - 2025. Trong đó, Trường sẽ thực hiện đánh giá ngoài CSGD trong năm 2019. Bên cạnh 

đó, chiến lược cũng xây dựng KH phát triển đội ngũ làm công tác ĐBCL như: tập huấn, tự bồi 

dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác của GVVC các khoa, phòng, ban 

trong đó có đội ngũ phụ trách ĐBCL [H09.2.001]. 

Trong CLPT Trường ĐH giai đoạn 2016 - 2021 tiếp tục xác định chính sách, sự tham gia 

của các bên liên quan, các hoạt động ĐBCL cho giai đoạn 2016 - 2025 [H09.2.001(mục 4.9)]. 

Đối với bản chiến lược này, Nhà trường xác định tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống các giá trị cốt lõi, 

xây dựng triết lý giáo dục, với các chỉ số thực hiện về ĐBCL: hoàn thiện cơ cấu tổ chức và xây 

dựng đội ngũ; phát triển tài chính và CSVC; về ĐT và bồi dưỡng; hoạt động khoa học, công 

nghệ; kết nối và PVCĐ; công tác quản trị Nhà trường và hệ thống ĐBCL nội bộ. 

Để xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong, thực hiện KĐCL cấp CSGD, cấp CTĐT, ngày 

06/09/2017, Nhà trường đã ban hành chiến lược ĐBCL của Trường ĐHPY, giai đoạn năm 2017 

– 2022, tầm nhìn đến năm 2030 [H09.2.002]. Chiến lược này đã xác định các mục tiêu cụ thể 

như: hoàn chỉnh hệ thống ĐBCL nội bộ, hoàn thành công tác kiểm định chất lượng CSGD, xây 

dựng và phát triển CTĐT theo hướng chuẩn quốc gia, TĐG các CTĐT. Chiến lược ĐBCL thể 

hiện rõ chính sách ĐBCL của Trường: “Xây dựng và dần hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất 

lượng bên trong, hướng đến việc phát triển văn hóa chất lượng trong Nhà trường”  [H09.2.002, 

tr 5,6] cụ thể: chiến lược ĐBCL thể hiện rõ các mục tiêu cần đạt về ĐBCL: (1) Xây dựng hoàn 

thiện hệ thống ĐBCL của Trường; (2) Rà soát và cải tiến tất cả các hoạt động của trường theo 

bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD của Bộ GDĐT; (3) Triển khai TĐG và đánh giá ngoài 

CSGD và CTĐT theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực; (4) Xây dựng và phát triển 

văn hóa chất lượng trong toàn bộ các hoạt động ĐT, NCKH và chuyển giao công nghệ. Trong 

bản chiến lược ĐBCL đã chỉ rõ nhiệm vụ các bên liên quan [H09.2.002 (mục 5)] gồm nhiệm vụ 

của: lãnh đạo Trường; Hội đồng ĐBCL giáo dục; Phòng Khảo thí và ĐBCL; các VC mạng lưới 

ĐBCL nội bộ; GVVC và NH; các tổ chức xã hội, các khoa/phòng/ban/trung tâm trực thuộc 

Trường. Kế hoạch ĐBCL Trường ĐHPY đưa ra các hoạt động cụ thể, trong đó có thúc đẩy công 

tác ĐBCL với các mốc thời gian và đơn vị thực hiện [H09.2.002 (mục 6.2)], khảo sát SV về 
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hoạt động giảng dạy của GV trong các học kỳ do Phòng Khảo thí và ĐBCL chủ trì, các khoa 

phối hợp; rà soát điều chỉnh CTĐT do Phòng ĐT chủ trì, các khoa phối hợp được thực hiện; 

hoạt động TĐG cấp CSGD, CTĐT do hội đồng TĐG chủ trì... Kế hoạch ĐBCL Trường xác định 

hoạt động tập huấn để phát triển năng lực đội ngũ cán bộ ĐBCL [H09.2.002 (tr 7)], cụ thể: năm 

2019 “cử VC tham dự học tập lớp kiểm định viên ĐBCL”. Để thực hiện mục tiêu chất lượng về 

ĐBCL, Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch ĐBCL từng năm học [H09.2.003] triển 

khai thực hiện đồng bộ trong toàn Trường.  

Nhà trường có CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT trong từng giai đoạn, có chiến lược 

ĐBCL giai đoạn 2017 - 2022 cụ thể các mục tiêu, các giải pháp, kế hoạch thực hiện để thúc đẩy 

các hoạt động ĐBCL và KĐCL. 

Nhà trường đã xây dựng Quy định về trách nhiệm công tác ĐBCL nội bộ ban hành theo 

Quyết định số 31/QĐ-ĐH ngày 14/01/2020 [H09.2.004 (1)], tháng 7 năm 2021, Quy định ĐBCL 

bên trong Trường ĐHPY phù hợp theo giai đoạn phát triển của Trường, trong đó đã xác định rõ 

các quy trình TĐG, sự tham gia của các bên liên quan nhằm góp phần thúc đẩy công tác ĐBCL 

[H09.4.002(2)]. 

Chiến lược phát triển Trường năm 2016 đã xác định các chính sách ưu tiên cho hoạt động 

ĐBCL như: hoàn thiện hệ thống ĐBCL; đạt chuẩn kiểm định chất lượng CSGD; hoàn thành 

KĐCL Trường; rà soát cập nhật CTĐT; nâng cao chất lượng đội ngũ GVVC, lãnh đạo, quản lý; 

tăng cường các điều kiện ĐBCL ĐT và NCKH đáp ứng nhu cầu xã hội; ban hành chính sách thu 

hút đội ngũ GV có trình độ cao; tăng cường HTQT về trao đổi GV và SV; tăng cường CSVC 

đảm bảo đồng bộ và hiện đại [H09.2.001]. 

Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến 2030 với nội 

dung ưu tiên cho hoạt động ĐBCL "TĐG và đánh giá ngoài CSGD, CTĐT theo tiêu chuẩn chất 

lượng quốc gia”. Chiến lược xác định "rà soát và cải tiến tất cả các hoạt động của Trường theo bộ 

tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD của Bộ GDĐT và xây dựng hoàn thiện hệ thống ĐBCL 

giáo dục của Trường”, đề cập đến ưu tiên cho hoạt động ĐBCL; Thực hiện công tác TĐG và kiểm 

định chất lượng CSGD và CTĐT; thực hiện cải tiến sau đánh giá; xây dựng và nuôi dưỡng văn 



139 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

hóa chất lượng; nâng cao năng lực quản trị ĐH, xây dựng và vận hành hệ thống ĐBCL bên trong 

hiệu quả [H09.2.001-trang 24,25]. 

Chiến lược ĐBCL 2017 - 2022, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định các chính sách ưu 

tiên cho công tác ĐBCL như: tập trung nguồn lực, tăng cường sự tham gia của các bên liên quan 

trong hoạt động ĐBCL, khuyến khích và tiếp nhận mọi sáng kiến cải tiến chất lượng, cam kết 

cải tiến liên tục để có mức độ hài lòng các bên liên quan; hoàn thiện hệ thống ĐBCL trên cơ sở 

chuyên môn hóa nhân sự mạng lưới ĐBCL nội bộ; rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn của các 

CTĐT; thực hiện công tác chuẩn bị kiểm định CSGD theo chuẩn quốc gia; đa dạng hoá nguồn 

lực tài chính cho các hoạt động ĐBCL; mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 

NCKH,… [H09.2.002]. 

Trong các kế hoạch ĐBCL hằng năm của Nhà trường đã xác định ĐBCL sẽ được ưu tiên 

lồng ghép và xuyên suốt trong mọi hoạt động của Nhà trường dựa trên cơ sở nguyên lý cải tiến 

thường xuyên, liên tục cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GDĐT, cam kết cung cấp các 

CTĐT có chất lượng trên nguyên tắc liên tục đổi mới và hội nhập trong ĐT [H09.2.003].  

Để hỗ trợ công tác quản lý của Nhà trường, năm 2020, Trường đã ban hành sổ tay ĐBCL 

[H09.2.005]. Trong sổ tay ĐBCL đã hệ thống hoá chính sách ĐBCL của Trường, hệ thống 

ĐBCL, quy trình ĐBCL, các quy trình quản lý các nguồn nhân lực của Trường, CTĐT, Bộ chỉ 

số đo lường hiệu quả KPIs, phân tích cải tiến các hoạt động của Trường, cũng như quy định các 

công cụ giám sát, đánh giá cải tiến các hoạt động liên quan đến quá trình ĐBCL [H09.2.006]. 

Nhà trường xây dựng và ban hành Chính sách Đảm bảo chất lượng, xác định các mục 

tiêu trọng tâm [H09.2.007], cải tiến Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó cụ thể các chi phí hỗ trợ 

khuyến khích GVVC bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, mời 

chuyên gia tư vấn về công tác ĐBCL, có chế độ đãi ngộ, vinh danh GVVC có trình độ cao 

[H09.2.008]. Hỗ trợ kinh phí, miễn giảm giờ NCKH cho GVVC làm công tác ĐBCL, TĐG 

[H09.2.009]. 

Trong việc xây dựng CLPT Trường, các kế hoạch ĐBCL hằng năm, Nhà trường đã chú 
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trọng đến các chính sách ưu tiên cho hoạt động ĐBCL, phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

của Trường để thực hiện được mục tiêu giáo dục đề ra. 

Khi xây dựng, triển khai chiến lược và kế hoạch ĐBCL năm 2017 cũng như triển khai 

các hoạt động ĐBCL hằng năm, hoạt động TĐG, Nhà trường tổ chức họp, lấy ý kiến, và thống 

nhất trong Đảng ủy, BGH, hội đồng ĐBCL . Hàng năm, Nhà trường tổ chức tổng kết các hoạt 

động, chú trọng công tác ĐBCL, trong đó có ý kiến đóng góp về việc triển khai các hoạt động 

ĐBCL cũng như việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn ĐBCL [H09.2.003]; trong quá trình triển 

khai các hoạt động ĐBCL, Nhà trường đã tổ chức các đợt tập huấn cho toàn thể GVVC, VC 

chuyên trách về công tác ĐBCL [H09.2.010]; tổng kết công tác ĐBCL hàng năm, định hướng 

nhiệm vụ trong năm tiếp theo [H09.2.011]. Trong quá trình triển khai các hoạt động ĐBCL, Nhà 

trường đã xây dựng các kế hoạch khảo sát các bên liên quan hằng năm để đánh giá mức độ đáp 

ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của Trường. Đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường 

văn hóa và môi trường nhân văn nhằm xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng tại Trường 

ĐHPY, Phòng Khảo thí và ĐBCL đã xây dựng kế hoạch và khảo sát GVVC và SV về các hoạt 

động ĐBCL [H09.2.012] để đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu chiến lược đề ra, làm căn 

cứ cho các hoạt động cải tiến về công tác ĐBCL Nhà trường. 

Giai đoạn 2016 - 2025, Nhà trường đã triển khai các hoạt động ĐBCL với sự tham gia 

tích cực của toàn thể GVVC và SV giúp việc thực hiện hoạt động ĐBCL đạt được mục tiêu 

chiến lược Nhà trường đề ra. 

 Tuy nhiên việc lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về công tác ĐBCL chưa mở rộng 

đến nhiều đối tượng bên ngoài trường. 

Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và chuyển tải thành các kế 

hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

Từ CLPT Trường ĐHPY giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu 

nâng cao chất lượng các hoạt động để thực hiện đạt KĐCL theo tiêu chuẩn của Bộ GDĐT 

[H09.3.001], vào năm 2017, Nhà trường đã ban hành chiến lược ĐBCL để thực hiện công tác 

ĐBCL giai đoạn 2017 – 2022 tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tiếp tục khẳng định các mục tiêu 
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trong CLPT Nhà trường về công tác ĐBCL [H09.3.002]. Để thực hiện được KH dài hạn, trung 

hạn, Nhà trường đã cụ thể hoá thành các KH hoạt động hằng năm, trong báo cáo tổng kết và 

phương hướng nhiệm vụ năm học, trong đó có mục tiêu, chỉ tiêu các hoạt động liên quan đến 

ĐBCL [H09.3.003]. Nhà trường cũng đã ban hành các kế hoạch ĐBCL hằng năm, trong đó, đã 

cụ thể các mục tiêu chất lượng cho các hoạt động chính yếu của Trường và mốc thời gian thực 

hiện cũng như phân công cụ thể đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp để hoàn thành các mục tiêu 

[H09.3.004]. Kế hoạch ĐBCL năm học 2017-2018 [H09.3.004(1)] thể hiện nhiệm vụ ĐBCL 

chính: Mở các lớp tập huấn TĐG CSGD theo bộ tiêu chuẩn mới cho GVVC. Thành lập Ban Chỉ 

đạo, Ban Thư ký, Tổ ĐBCL giáo dục cấp đơn vị Trường ĐHPY, xây dựng cơ sở dữ liệu; kế 

hoạch ĐBCL năm 2018-2019 [H09.3.004(2)] chủ yếu thực hiện Triển khai công tác TĐG CSGD 

theo Thông tư 12/2017. Triển khai công tác TĐG một CTĐT theo Thông tư 04/2016. Cử VC 

tham gia học tập lớp KĐV. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, Tổ ĐBCL giáo dục cấp đơn vị, 

lấy ý kiến các bên liên quan. Kế hoạch ĐBCL năm 2019-2020 [H09.3.004 (3)], với các nội dung 

chính yếu: hoàn thiện báo cáo TĐG CSGD, cải tiến, khắc phục các tồn tại sau TĐG, nâng cao 

năng lực đội ngũ CB chuyên trách ĐBCL. Kế hoạch năm 2020-2021 [H09.3.004 (4)], với các nội 

dung chính:  Hoàn thành công tác TĐG CSGD. Hoàn thành công tác đánh giá ngoài một số 

CTĐT, đăng ký đánh giá ngoài CSGD. Kế hoạch năm 2021-2022 [H09.3.004(5)] tập trung cải 

tiến chất lượng, hoàn thiện báo cáo TĐG Trường giai đoạn 2017 - 2021, khắc phục các tồn tại để 

tăng các tiêu chí đạt chuẩn, tổ chức Hội thảo về ĐBCL, thực hiện đánh giá ngoài CSGD. 

Nhà trường đã xây dựng các KH dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về công tác ĐBCL để cụ 

thể hóa mục tiêu CLPT Trường với các nội dung rõ ràng, phân công trách nhiệm các đơn vị thực 

hiện, thời gian thực hiện. 

Các kế hoạch hàng năm về công tác ĐBCL của Trường được công khai trên Website Nhà 

trường để GVVC và SV được biết tại địa chỉ: http://www.pyu.edu.vn; http://qlcl.pyu.edu.vn. 

Đồng thời Nhà trường phổ biến, triển khai các hoạt động thực hiện chiến lược ĐBCL trong các 

cuộc họp, hội nghị của Nhà trường: tại hội nghị VC và người lao động năm 2016, Nhà trường 

đã phổ biến, triển khai việc xây dựng và phát triển đội ngũ, mở ngành ĐT, tăng cường CSVC, 

nguồn lực tài chính, tăng quy mô tuyển sinh, đẩy mạnh NCKH để thực hiện CLPT Trường giai 

đoạn 2016 - 2020 [H09.3.001]; tại hội nghị triển khai công tác ĐBCL [H09.3.005(1,2,3,4)], Hội 

thảo về Báo cáo TĐG [H09.3.005(5,6,7)], tăng cường kiểm tra việc thực hiện báo cáo TĐG 

http://www.pyu.edu.vn/
http://qlcl.pyu.edu.vn/
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[H09.3.006], hội nghị VC và người lao động hàng năm, Nhà trường đã nhấn mạnh tập trung các 

nguồn lực, thực hiện các hoạt động để ĐBCL về ĐT, NCKH, PVCĐ, thực hiện KĐCL Trường 

mà CLPT giai đoạn 2016 - 2020 đề ra [H09.3.007]. 

Đồng thời, Nhà Trường đã tổ chức hai đợt tập huấn nội bộ về công tác ĐBCL cho GVVC 

toàn trường. Ngày 15/11/2017, Nhà trường mời chuyên gia KĐCL của trung tâm KĐCL giáo 

dục ĐH Đà Nẵng về tập huấn “Kỹ năng phân tích tiêu chí, viết báo cáo tự TĐG kiểm định chất 

lượng giáo dục ĐH” tại trường [H09.3.008(1)]; đầu năm 2021, tổ chức lớp tập huấn “Phát triển 

kỹ năng TĐG CSGD sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành theo Thông tư số 

12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT” tại Trường ĐHPY” cho 35 CBGV trong Nhà trường. Tuy 

nhiên do dịch bệnh Covid 19, nên việc tập huấn được thực hiện vào 11/2021 [H09.03.008]. Bên 

cạnh đó, Nhà trường còn cử các VC tham gia các khóa ĐT kiểm định chất lượng, các khóa tập 

huấn chuyên môn về ĐBCL giáo dục tại ĐH Đà Nẵng [H09.03.009]. 

Các hoạt động thực hiện chiến lược ĐBCL được phổ biến, triển khai đến toàn thể GVVC 

Nhà trường, tạo sự nhận thức sâu rộng, hỗ trợ tích cực việc thực hiện chiến lược ĐBCL đề ra. 

Kế hoạch hằng năm về công tác ĐBCL được công khai trên Website Trường tại địa chỉ: 

http://pyu.edu.vn; https://qlcl.edu.vn/; để toàn thể CBGV-NV được biết. Bên cạnh đó, các kế 

hoạch ĐBCL được quán triệt trong các cuộc họp tổng kết công tác hằng năm [H09.3.007], các 

cuộc họp giao ban [H09.3.010] để các trưởng đơn vị nắm rõ, sau đó phổ biến lại và triển khai 

thực hiện tại đơn vị thuộc Nhà trường.  

Các hoạt động về ĐBCL được Nhà trường thực hiện thường xuyên, cụ thể như: định kỳ 

khảo sát lấy ý kiến đánh giá của SV về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát SV về sự hài lòng 

đối với các hoạt động của Trường; khảo sát SV trước khi tốt nghiệp về CTĐT [H09.3.011]; khảo 

sát hoạt động của Cố vấn học tập, chất lượng ĐT của Trường [H09.3.012]; khảo sát ý kiến phản 

hồi của các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc của cựu SV [H09.3.013]; về công tác 

quản lý, Nhà trường cũng định kì tổ chức lấy ý kiến GVVC về chế độ làm việc, chế độ lương 

thưởng, các chính sách phúc lợi, điều kiện CSVC phục vụ cho công việc qua Hội nghị VC và 

người lao động trong từng năm [H09.3.007]; trực tiếp lấy ý kiến của SV trong các buổi đối thoại 

tổ chức hằng năm giữa Nhà trường và SV [H09.3.014]. 

Để hỗ trợ công tác ĐBCL của Nhà trường, năm 2020, Nhà trường đã ban hành sổ tay 

ĐBCL [H09.3.015]. Sổ tay ĐBCL đã hệ thống hoá các nội dung liên quan đến ĐBCL gồm chính 

http://pyu.edu.vn/
https://qlcl.edu.vn/
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sách ĐBCL của trường, hệ thống ĐBCL, quy trình ĐBCL, các quy trình quản lý công tác ĐT 

của của Nhà trường, CTĐT,…  Nhà trường đã phổ biến và triển khai thực hiện ĐBCL thông qua 

nhiều hoạt động trong kế hoạch ĐBCL hằng năm nhằm thực hiện mục tiêu ĐBCL đã đề ra. 

Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy 

trình và thủ tục ĐBCL được triển khai. 

Nhà trường xây dựng hệ thống lưu trữ văn bản về các chính sách, hệ thống và các quy 

trình ĐBCL theo: quy định về quản lý công tác văn thư, lưu trữ Trường ĐHPY [H09.4.001]; 

Quy định hoạt động hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường ĐHPY [H09.4.002]; 

Quy định thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng phục vụ kiểm định CSGD và CTĐT 

[H09.4.003]. Hệ thống lưu trữ văn bản theo 2 hình thức (truyền thống, CSDL trên driver) lưu 

trữ tại bộ phận văn thư, trên các trang Web của Nhà trường và trang Web của đơn vị, hồ sơ tại 

các đơn vị trong toàn trường [H09.4.001].  

Các văn bản quản lý, CSDL về chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL của 

CSGD, sau khi số hoá: bản cứng được lưu trữ có hệ thống trong hộp tại bộ phận văn thư, các 

đơn vị; dưới dạng file mềm theo các folder tại máy tính của bộ phận văn thư, các đơn vị; trên 

https://www.pyu.edu.vn/,  dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive); lưu trữ trên máy chủ của 

trường; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Ioffice https://daihocphuyen.vnptioffice.vn/ , hệ 

thống văn bản được thường xuyên cập nhật, dễ tiếp cận. Các GVVC được quyền truy cập hệ 

thống để biết và thực hiện.  

Năm 2015, sau khi rà soát các mục tiêu chiến lược, đồng thời tiến hành lấy ý kiến của 

các bên liên quan về các CLPT của Trường ĐHPY [H09.2.001], Nhà trường đã ban hành CLPT 

Trường 2016 - 2020, trong đó có các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL. 

Trong quá trình thực hiện công tác ĐBCL, công tác TĐG, căn cứ yêu cầu các tiêu chuẩn, 

tiêu chí ĐBCL của Bộ GDĐT, các kế hoạch ĐBCL hằng năm [H09.2.003]; các báo cáo tổng 

kết công tác hàng năm [H09.2.011]; thông báo  rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ trong 

các cuộc họp giao ban đầu năm học [H09.4.004] với mục đích của việc rà soát là nhằm phát 

hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn chồng chéo, hết hiệu lực của văn bản quản lý nội 

https://www.pyu.edu.vn/
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bộ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ văn bản quản lý nội bộ.... Theo đó, Nhà trường 

ban hành các kế hoạch rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHPY [H09.4.006], với các 

nội dung: thu thập, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ hiện hành, lập danh sách 

văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực, văn bản cần xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung, nghiên cứu, 

xây dựng dự thảo văn bản mới, văn bản sửa đổi, bổ sung, tổng hợp hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ hoàn chỉnh.  

Hàng năm, trong các cuộc họp giao ban Trường đã có thông báo về việc rà soát toàn bộ 

văn bản quản lý nội bộ của Trường phù hợp với các văn bản của cấp trên. Trường tiến hành rà 

soát, đánh giá CLPT Trường giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có rà soát đánh giá các kế hoạch và 

chỉ tiêu liên quan đến ĐBCL [H01.4.007(1)] và ban hành CLPT Trường giai đoạn 2017 - 2022 

[H09.4.005]. Nhà trường đã thành lập hội đồng ĐBCL [H09.4.006] và các quyết định điều chỉnh 

nhân sự hội đồng ĐBCL theo thực tiễn của Trường [H09.4.006(2,3,4)]; ban hành quy định hoạt 

động ĐBCL bên trong và quy định trách nhiệm [H09.4.007], văn bản quản lý hệ thống thông tin 

ĐBCL nội bộ [H09.4.008]; hệ thống các văn bản về so chuẩn, đối sánh [H09.4.009]; các quy định, 

quy trình về khảo sát các bên liên quan [H09.4.010]. Trong quá trình rà soát, Nhà trường đã ban 

hành lại văn bản về quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị vào năm 2019 [H09.4.011]; chế 

độ làm việc của GV [H09.4.012], quy định NCKH của GV [H09.4.013] quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHPY [H09.4.014]; điều chỉnh, ban hành quy chế ĐT; 02 lần điều chỉnh và cập 

nhật tất cả các CTĐT, quy chế chi tiêu nội bộ luôn được cập nhật [H09.4.015]; Đặc biệt, năm 

2020 Nhà trường đã công bố sổ tay ĐBCL [H09.4.016] trong đó thể hiện đầy đủ các chính sách 

chất lượng, hệ thống ĐBCL, các quy trình, thủ tục, hướng dẫn thực hiện ĐBCL mọi hoạt động 

của Trường.  

Chính sách, quy trình ĐBCL được Nhà trường phổ biến rộng rãi qua các kênh thông tin: 

hệ thống văn bản trên IOFFICE của Trường DHPY, https://daihocphuyen.vnptioffice.vn/, trên 

nhóm Zalo “Lanhdao Truong DHPY” theo từng đối tượng được cung cấp thông tin, hệ thống 

email cá nhân, trên Website của Nhà trường tại địa chỉ http://www.pyu.edu.vn, 

http://qlcl.pyu.edu.vn  qua các cuộc họp cấp đơn vị, họp giao ban cấp Trường [H09.4.004]; phổ 

http://www.pyu.edu.vn/
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biến đến NH qua tuần sinh hoạt công dân cho SV vào đầu năm học [H09.4.017], qua thông báo 

của cố vấn học tập. Chất lượng ĐT của nhà trường của từng năm học được công bố công khai 

trên Website của nhà trường tại địa chỉ  http://www.pyu.edu.vn, bao gồm: Công khai cam kết 

chất lượng ĐT và chất lượng ĐT thực tế. Công khai điều kiện ĐBCL ĐT; Công khai tài chính 

thực hiện các hoạt động trong Nhà trường. 

Tiêu chí 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập 

để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của CSGD. 

Các chỉ số phấn đấu được thể hiện trong CLPT Trường ĐHPY trong từng giai đoạn và 

ứng với từng lĩnh vực [H09.5.001], trong kế hoạch thực hiện chiến lược ĐBCL giai đoạn 2017 

- 2022 tầm nhìn đến 2030 [H09.5.002], Nhà trường đề ra hệ thống chỉ số thực hiện chính và các 

chỉ tiêu phấn đấu chính về các hoạt động đến năm 2025. Cụ thể: 

Về đội ngũ: đội ngũ GVVC đạt trình độ từ thạc sĩ 95%, trong đó trình độ tiến sĩ đạt 9%; 

100% GV đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tương đương A2 trở lên; 100% GVVC tham gia tập 

huấn, 100% GV đạt chuẩn CNTT cơ bản, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; 

trưởng đơn vị được đi học chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý cấp phòng và tương đương; học tập 

kinh nghiệm quản lý ở các CSGD có uy tín [H09.5.003]; hằng năm GV đi thực tế tại các trường 

phổ thông, doanh nghiệp. Nhà trường đã ban hành nghị quyết và quy định đối với công tác bồi 

dưỡng của VC và người lao động [H09.5.004], [H09.5.005], Đến năm 2025, 100% GV nhà 

trường đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp (2.6% GV hạng I, 27% GV hạng II), có ít nhất 2,6% 

GV được được phong học hàm giáo sư, phó giáo sư, 50% GV đạt trình độ tiến sĩ. [H09.5.001(2)]; 

Về ĐT: tỉ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn đạt 85%; tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm phù hợp 

với ngành ĐT là 80%; mức độ hài lòng của SV về CTĐT là 90% [H09.5.006- trang 3,4]  

Về NCKH: 100% GV hoàn thành nhiệm vụ NCKH, tỷ lệ GV hoàn thành tốt nhiệm vụ 

NCKH là 85%, Tỷ lệ SV tham gia NCKH 1%, tỷ lệ GV tham gia viết bài cho tạp chí/hội thảo 

khoa học trong nước 10%, tỷ lệ GV tham gia viết bài cho tạp chí/hội thảo khoa học nước ngoài 

2%, tỷ lệ đánh giá từ hài lòng trở lên của các bên liên quan về các hoạt động NCKH của Nhà 
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trường 85% [H09.5.006-trang 5]  

Về KĐCL trường ĐH: Trường đạt chuẩn KĐCL giáo dục theo chuẩn quốc gia và có 

105/111 tiêu chí đạt; mức độ hài lòng của các bên liên quan đến năm đạt 85%; hoàn thành 100% 

văn bản quy định và hướng dẫn về công tác ĐBCL; 70% VC làm công tác ĐBCL được tập huấn 

chuyên sâu; thực hiện 01 lần tuyên truyền về văn hóa chất lượng/năm, có 03 VC có chứng chỉ 

kiểm định viên KĐCL giáo dục [H09.1.005];  

Về tài chính: tăng nguồn thu ĐT ngắn hạn 500 triệu đồng; tăng nguồn thu từ các tổ chức 

hỗ trợ học bổng 60 triệu đồng;  

Về kết nối PVCĐ: số lượng các chương trình hỗ trợ PVCĐ, cũng như số lượng người 

tham gia mỗi năm tăng 10%. [H09.5.007] 

Nhà trường cũng ban hành hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc - KPls để đánh 

giá năng lực làm việc của đội ngũ, để thúc đẩy động lực làm việc và tự điều chỉnh hướng tới các 

mục tiêu chiến lược chung; trong kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2017-2022 tầm nhìn đến năm 2030 

có chỉ tiêu phấn đấu cho từng năm [H09.5.002]; căn cứ và Quy định trách nhiệm các đơn vị về 

thực hiện Công tác ĐBCL [H09.5.008(1)] và Quy định ĐBCL bên trong của Trường ĐHPY 

[H09.5.008(2)], các đơn vị, cá nhân căn cứ xây dựng chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch công tác 

ĐBCL hằng năm [H09.5.009].  

Trên cơ sở các chỉ tiêu phấn đấu chính của Nhà trường, các đơn vị sử dụng sau mỗi học 

kỳ, năm học, năm tài chính làm công cụ đo lường và đánh giá kết quả hoạt động của công tác 

ĐBCL và kết quả đánh giá là sơ sở để bình xét thi đua đối với mỗi cá nhân: báo cáo tổng kết, 

đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị, báo cáo tổng kết công tác năm học của Trường 

[H09.5.007], trong đó có đối sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu trong các năm [H09.5.010]. 

Nhà trường đã cử GV đi nghiên cứu sinh, tham gia học bằng đại học thứ hai Ngôn ngữ 

Anh, cử GVVC tham gia các lớp bồi dưỡng CNTT cơ bản, đẩy mạnh công tác NCKH, HTQT 

và PVCĐ; tổ chức các hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng 

tiếp cận năng lực [H09.5.011], kiểm tra đánh giá và xây dựng bộ đề thi theo hướng tiếp cận năng 
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lực [H09.5.012], xây dựng đề án bổ sung CSVC [H09.5.013]. Trong Báo cáo tổng kết hằng năm, 

Nhà trường đánh giá mức độ đạt được và so sánh các chỉ tiêu đã đề ra làm cơ sở để xây dựng kế 

hoạch năm sau. Về đội ngũ đến nay Nhà trường có 2 phó giáo sư chiếm tỷ lệ 1,03% , 23 tiến sĩ 

chiếm tỷ lệ 11,38 %, 117 thạc sĩ chiếm 60%, 32 cử nhân chiếm 16,41%, 22 trình độ khác 11,28%; 

Nhà trường đã xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu chính để đo lường và đánh giá kết quả 

công tác ĐBCL, trong quá trình thực hiện đã có nhiều giải pháp, tuy nhiên cũng có một số chỉ 

tiêu không đạt được như tỉ lệ học sinh có việc làm theo chuyên ngành ĐT mới chỉ đạt 57%, tỉ lệ 

GV có trình độ tiến sĩ mới đạt 11,38%. 

Năm 2018, Nhà trường đã ban hành hệ thống bộ chỉ số KPIs để đo lường, đánh giá kết quả 

công tác ĐBCL, cụ thể hóa các chỉ số làm công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả. Hằng năm các 

đơn vị trong Nhà trường căn cứ vào các chỉ tiêu theo kế hoạch, đánh giá mức độ đạt được, từ đó 

lập kế hoạch cho năm sau thực hiện phù hợp hơn. Năm 2020, dựa vào kết quả thực tế, Nhà trường 

đã điều chỉnh và ban hành bộ chỉ số mới để đo lường, đánh giá các kết quả công tác ĐBCL tốt hơn 

cho các năm sau [H09.5.006].  

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính 

được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

Nhà trường đã thực hiện rà soát và cải tiến quy trình lập kế hoạch các hoạt động để đáp 

ứng mục tiêu chiến lược và ĐBCL [H09.6.001]. Điều này được thể hiện rõ trong bản CLPT 

Trường ĐHPY giai đoạn 2016 - 2020; tầm nhìn 2030, trong đó từ quy trình lập CLPT được điều 

chỉnh thành 6 bước [H09.6.002], quy trình này còn được vận dụng cho việc xây dựng chiến lược 

và kế hoạch thực hiện chiến lược ĐBCLGD Trường ĐHPY giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn 

2030. Nhà trường xây dựng quy trình lập kế hoạch ngắn hạn theo từng năm để các đơn vị trong 

toàn trường căn cứ thực hiện [H09.6.002]. 

Trên cơ sở đó, Trường đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống ĐBCL nội bộ [H09.6.003]; 

công bố sổ tay ĐBCL, trong đó có cải tiến các quy trình lập kế hoạch các hoạt động để đáp ứng 

mục tiêu chiến lược và ĐBCL [H09.6.003]; cải tiến hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan 
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[H09.6.003]. Năm 2019, Trường đã ban hành quy trình thiết lập mục tiêu năm, trong đó các đơn 

vị sẽ đề xuất các mục tiêu liên quan đến công tác ĐBCL trong năm để trình lên BGH làm cơ sở 

để Trường đưa ra các mục tiêu ĐBCL cụ thể trong năm và giao kế hoạch thực hiện các mục tiêu 

cho từng đơn vị [H09.6.004]. Năm 2020, Trường ban hành Bộ chỉ số đo lường đánh giá KPIs 

[H09.6.005] để hàng năm các đơn vị xây dựng bộ chỉ số KPIs cho đơn vị mình.  

Trong quá trình hoạt động, Nhà trường đã thực hiện rà soát KPIs và các chỉ tiêu phấn đấu 

chính để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL. 

Trong quá trình đánh giá, Trường đã rà soát các KPIs, các chỉ tiêu phấn đấu chính trong 

CLPT Trường 2016 – 2020 tầm nhìn 2030 [H09.6.001], đã điều chỉnh một số chỉ tiêu về ĐBCL. 

Cụ thể, trong chiến lược ĐBCL giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn 2030, có điều chỉnh chỉ tiêu ĐGN 

từ 2019 đến năm 2021; TĐG từ 02 - 03 CTĐT đạt chuẩn Bộ GDĐT, phấn đấu 109/111 tiêu chí 

đạt chuẩn KĐCL Việt Nam. Năm 2018, Nhà trường đã ban hành hệ thống bộ chỉ số đánh giá thực 

hiện công việc, cụ thể hóa các chỉ số làm công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả. Hằng năm các đơn 

vị trong Nhà trường căn cứ vào các chỉ tiêu theo kế hoạch, đánh giá mức độ đạt được để lập kế 

hoạch cho năm sau thực hiện phù hợp hơn. Năm 2020, dựa vào kết quả thực tế, Nhà trường đã 

chỉnh sửa và ban hành bộ chỉ số mới để thực hiện đo lường, đánh giá kết quả công tác ĐBCL cho 

các năm sau một cách phù hợp [H09.6.006]. 

Hằng năm, trong các hội nghị tổng kết năm học, căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch 

ĐBCL [H09.6.007], trước các kỳ tuyển sinh Nhà trường được Cục QLCL kiểm tra các điều kiện 

ĐBCL [H09.6.008].  Nhà trường ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ 

rà soát, điều chỉnh bổ sung, nghiệm thu CĐR và CTĐT theo hướng phát huy năng lực và ứng 

dụng nghề nghiệp [H09.6.009]. Việc rà soát và cải tiến CTĐT là những việc làm định kỳ của 

trường, hàng năm nhà trường luôn điều chỉnh CĐR và CTĐT các trình độ ĐH. Quy chế học vụ 

của Trường đã quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp/đồ án trong ĐT theo hệ thống tín 

chỉ [H09.6.010]. Trường điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H09.6.011] để đảm 

bảo quyền lợi cho GVVC và cũng để thực hiện mục tiêu chiến lược đề ra. 

Nhà trường đã thiết lập các KPIs và chỉ tiêu phấn đấu được triển khai hiệu quả trong đo 
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lường kết quả thực hiện công việc. 

- Tóm tắt các điểm mạnh: 

Hệ thống ĐBCL Trường được thiết lập, có bộ phận chuyên trách về BĐCL thuộc phòng 

QLCL, có đủ đội ngũ VC để thực hiện tốt chức năng của phòng.  

Cấu trúc tổ chức về hoạt động ĐBCL Trường được thống nhất từ cấp trường đến cấp đơn 

vị, mạng lưới ĐBCL nội bộ Trường ĐHPY được thiết lập ở tất cả các đơn vị trực thuộc đáp ứng 

mục tiêu của chính của hệ thống.  

Nhà trường ban hành đầy đủ các văn bản phục vụ công tác ĐBCL, hướng dẫn thực hiện 

cụ thể, hỗ trợ hiệu quả cho công tác ĐBCL của Trường. 

Trường có 02 VC có chứng chỉ KĐV, 01 VC có chứng nhận KĐV,  74 VC có chứng 

nhận tham gia tập huấn chuyên môn về ĐBCL đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, tiêu chí và hỗ trợ tốt 

cho hoạt động ĐBCL của Nhà trường. 

Nhà trường đã lập kế hoạch chiến lược ĐBCL, chính sách thực hiện các hoạt động trong 

đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao năng lực. Nhà trường thực hiện nhiều 

hoạt động cho các hoạt động ĐBCL theo kế hoạch chiến lược. 

  Nhà trường đã khảo sát ý kiến của các bên liên quan trong quá trình triển khai các hoạt 

động ĐBCL để đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

  Các chính sách, quy trình và thủ tục ĐBCL Nhà trường được phổ biến rộng rãi, công khai 

bằng nhiều hình thức; GVVC và SV đều nắm được và thực hiện tốt các hoạt động ĐBCL do 

Nhà trường triển khai. Nhà trường đã thiết lập các KPIs và chỉ tiêu phấn đấu được triển khai 

hiệu quả trong đo lường kết quả thực hiện công việc. 

3. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Cán bộ làm ĐBCL có chứng chỉ KĐV chưa nhiều. 

- Việc lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về công tác ĐBCL chưa mở rộng đến nhiều 

đối tượng bên ngoài trường. 

- Các chỉ số KPIs chưa bám sát theo từng vị trí việc làm của VC và người lao động trong 

các đơn vị 

- Việc phối hợp giữa các bộ phận của hệ thống ĐBCL bên trong Nhà trường chưa được 

đồng bộ.  
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- Các quy trình thực hiện chức năng nhiệm vụ chưa nhiều. 

4. Kế hoạch cải tiến 

 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

 thực hiện 

hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

- Tăng cường cử VC học kiểm 

định viên  

Phòng QLCL, 

KHTC, TCCB  
Từ 7/2022 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

- Tăng cường khảo sát các bên 

liên quan 

Phòng QLCL, các 

đơn vị liên quan 
Từ 7/2022 

3 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Chỉnh sửa Bộ tiêu chí đo lường 

KPIs phù hợp hơn 

Phòng QLCL, 

TCCB 
Từ 12/2022 

4 
Khắc phục 

tồn tại 4 

- Ban hành Quy chế phối hợp, 

kiểm soát các hoạt động BĐCL 
Phòng QLCL Từ 10/2022 

5 
Khắc phục 

tồn tại 5 

Ban hành các quy trình thực 

hiện các chức năng 

Phòng QLCL, các 

đơn vị liên quan 
Từ 11/2022 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí TĐG 

Tiêu chuẩn 9 4.33 

Tiêu chí 9.1 5 

Tiêu chí 9.2 5 

Tiêu chí 9.3 4 

Tiêu chí 9.4 4 

Tiêu chí 9.5 4 

Tiêu chí 9.6 4 

 

Tiêu chuẩn 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 được thiết 

lập. 

Chiến lược về ĐBCL của Nhà trường trong giai đoạn 2016-2020 và  2021-2025 đã xác 

định rõ: đăng ký KĐCL giáo dục ĐH trong năm 2019 và tiến hành đánh giá ngoài theo tiêu 

chuẩn quốc gia; Triển khai TĐG tất cả CTĐT của Nhà trường và đăng ký KĐCL theo tiêu chuẩn 

quốc gia [H10.1.001]. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch TĐG CSGD lần 1 vào năm 2008, lần 

2 vào năm 2015 và lần 3 vào năm 2018 theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD đại học 

qui định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT [H10.1.002]. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và 
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đăng kí ĐGN giai đoạn 2016 - 2021 vào năm 2021 [H10.1.003]. Bên cạnh đó, Nhà trường đã 

xây dựng kế hoạch TĐG các CTĐT theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về 

việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH. 

Từ năm học 2020-2021, Nhà trường đã tiến hành TĐG CTĐT ngành Sư phạm Toán học 

[H10.1.004]. Năm học 2021-2022, Nhà trường tiếp tục triển khai TĐG 03 CTĐT ngành Giáo 

dục Tiểu học, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Công nghệ thông tin [H10.1.005], tiến tới đánh 

giá ngoài CTĐT vào tháng 12 năm 2022. 

Hàng năm, nhà trường triển khai công tác TĐG nội bộ các hoạt động  của Trường theo tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng CSGD ĐH của Bộ GDĐT; chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài khi có 

đủ điều kiện  [H10.1.006]. Nhà trường thành lập Hội đồng TĐG cấp trường, bộ phận ĐBCL 

của các đơn vị thuộc Trường, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên [H10.1.007]. 

Tuy nhiên, việc chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho các nhóm chuyên trách chưa cụ thể, hiệu quả, 

dẫn đến việc TĐG nhiều lần nhưng mỗi lần đều thiếu hồ sơ, minh chứng; việc triển khai, chưa 

có sự thống nhất giữa các nhóm công tác chuyên trách; thiếu kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn 

(tháng, quý) đối với các bộ phận chịu trách nhiệm về công tác ĐBCL trong Nhà trường. 

Phục vụ công tác TĐG, Nhà trường đã xây dựng các văn bản hướng dẫn 

công tác TĐG CSGD và phổ biến cùng với các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về 

công tác TĐG đến GVVC toàn Trường. Đồng thời, Nhà trường tổ chức các buổi tập huấn/hướng 

dẫn TĐG cho GVVC thực hiện công tác ĐBCL giáo dục của nhà trường     (Hội đồng TĐG, 

Ban Thư ký, các nhóm công tác chuyên trách, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ thực hiện công tác 

ĐBCL của các đơn vị) [H10.1.008]; tổ chức 02 hội thảo về công tác ĐBCL giáo dục [H10.1.009]. 

Để chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài, Nhà trường đã phân công Phòng QLCL 

làm đầu mối, liên hệ đăng kí với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tham vấn và 

thực hiện các bước chuẩn bị cho đánh giá ngoài như việc tổ chức hồ sơ minh chứng, phòng làm 

việc cho chuyên gia [H10.1.010]. 

Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ 

và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo. 

Sau khi nâng cấp thành trường ĐH vào năm 2007, Trường đã tiến hành công tác TĐG chất 

lượng lần 1 vào năm 2008 (hoàn thành năm 2009) theo Quyết định số 76/2007/QĐ-BGD ĐT và  

lần 2 năm 2015 (hoàn thành năm 2016) theo Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 
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65/2007/QĐ-BGDĐT, báo cáo Bộ GDĐT [H10.2.001]. 

Công tác TĐG được thực hiện bởi Hội đồng TĐG cấp Trường và  cán bộ làm công tác 

ĐBCL ở các đơn vị trực thuộc Trường. Hội đồng TĐG cấp trường có đủ thành phần theo quy 

định và có sự tham gia của các cán bộ lãnh đạo, GV có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên 

cứu và quản lý giáo dục ĐH [H10.2.002]. 

Từ năm 2017, Nhà trường thực hiện cải tiến chất lượng sau TĐG, cải tiến và cập nhật hệ 

thống ĐBCL. Đến năm 2018, Nhà trường tiến hành xây dựng báo cáo TĐG theo Thông tư 

12/2017/TTBGDĐT của Bộ GDĐT [H10.2.003]. Đồng thời Nhà trường xây dựng kế hoạch 

kiểm định CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT để sau khi thực hiện đánh giá ngoài CSGD 

sẽ thực hiện kiểm định CTĐT [H10.2.004].  

Để tạo nguồn cán bộ làm nòng cốt cho công tác TĐG, Nhà  trường đã cử GVVC làm 

công tác TĐG của Nhà trường tham gia các khoá ĐT, tập huấn về ĐBCL, KĐCL giáo dục của 

Bộ GDĐT [H10.2.007]. Đã cử 03 cán bộ làm công tác TĐG của Nhà trường tham gia các khoá 

ĐT và được cấp chứng chỉ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và trung cấp 

chuyên nghiệp năm 2014 và 2018 [H10.2.007]. Trường cũng cử cán bộ tham dự các khóa ĐT, 

bồi dưỡng về ĐBCL, KĐCL giáo dục ngắn hạn [H10.2.007]. Ngoài ra, Nhà trường đã tổ chức 

tập huấn cho Hội đồng TĐG và cán bộ chủ chốt về cách thức tiếp cận bộ tiêu chuẩn mới và các 

công việc cần thực hiện cho TĐG, nhằm lan tỏa công tác TĐG đến toàn Trường từ năm 2018 

[H10.2.008]. Sau khi hoàn thành báo cáo TĐG, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến góp ý công khai 

trong nội bộ. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Hội đồng TĐG hoàn thiện báo cáo TĐG đăng ký 

KĐCL giáo dục với tổ chức KĐCL giáo dục, báo cáo Bộ GDĐT theo quy định. Báo cáo TĐG 

của Trường đáp ứng các quy định của Bộ GDĐT và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ GDĐT [H10.2.003]. 

Thống nhất với tổ chức KĐCL giáo dục, Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 

CSVC và các điều kiện khác để triển khai đánh giá ngoài theo kế hoạch [H10.2.009]. 

Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài  được rà 

soát. 

Hàng năm, nhà trường đều triển khai công tác TĐG và tổng hợp thành    Báo cáo TĐG 

cấp trường theo đúng quy định, trong đó phân tích rõ các điểm mạnh cũng như chỉ ra những tồn 

tại của các lĩnh vực hoạt động trong Trường, có kế hoạch hành động để khắc phục tồn tại đã 
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phát hiện qua quá trình TĐG [H10.3.001], [H10.3.002]. 

Trong báo cáo TĐG lần 2 vào năm 2016,  các điểm mạnh, điểm tồn tại của các lĩnh vực 

hoạt động của Nhà trường được xác định, phân tích theo 61 tiêu chí của 10 tiêu  chuẩn, Nhà 

trường đã xác định được 103 điểm mạnh, chỉ ra 99 tồn tại thuộc các lĩnh vực như ĐT, NCKH, 

HTQT, NH, GVVC, CSVC, Tài chính… Từ kết quả TĐG, Nhà trường đã có kế hoạch khắc 

phục các tồn tại theo từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt chú trọng thực hiện kế hoạch khắc phục tồn 

tại theo Báo cáo TĐG 2016 để công tác TĐG theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD 

đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT được hoàn thiện hơn, có thể đăng kí kiểm định. 

Chiến lược phát triển của Nhà trường được phổ biến rộng rãi hơn đến các bên liên quan; tiến 

hành khảo sát ý kiến của chuyên gia, các doanh nghiệp, cựu SV để hoàn thiện CTĐT; xây dựng, 

sửa chữa các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm [H10.3.003], [H10.3.004], [H10.3.005] 

Tuy nhiên, những năm học trước, nhà trường giao cho bộ phận chuyên trách thực  hiện tất 

cả các nhiệm vụ về ĐBCL giáo dục từ thu thập, sắp xếp minh chứng, xử lý dữ liệu đến viết báo 

cáo TĐG, nên các hoạt động này vẫn mang tính hình thức, kết quả TĐG tất cả các tiêu chí đều 

được đánh giá  đạt yêu cầu với những nhận xét tích cực, chưa phản ánh đúng thực trạng của nhà 

trường, thiên về nêu thành tích mà ít chỉ ra những điểm hạn chế, những tồn tại của nhà trường. 

Chưa chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động theo tiến độ thời gian để liên 

tục duy trì, cải tiến chất lượng giáo dục. Một số kế hoạch hành động chưa thực sự khả thi. Chưa 

có báo cáo kết quả cải tiến chất lượng sau khi triển khai  các kế hoạch hành động khắc phục 

tồn tại sau TĐG. 

Từ năm 2018 đến nay, nhà trường đã đổi mới công tác ĐBCL giáo dục, thiết lập và hoàn 

thiện hệ thống ĐBCL đồng bộ (thành lập Hội đồng TĐG cấp trường và cán bộ ĐBCL tại các 

đơn vị), bước đầu khai thác được vai trò của Hội đồng TĐG. Hội đồng TĐG làm việc theo kế 

hoạch, có báo cáo tiến độ theo từng tuần [H10.3.006]. [H10.3.007]. 

Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài 

được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

Hàng năm, nhà trường đều tiến hành rà soát, đánh giá quy trình thực hiện TĐG theo quy 

định TĐG cơ sở giáo dục ĐH như: Kế hoạch TĐG, phân công trách nhiệm trong Hội đồng 

TĐG, các bước thực hiện TĐG, cách thức thực hiện đều được rà soát thay đổi cho phù hợp với 

thực tế của nhà trường và những thay đổi trong quy định TĐG mới ban hành [H10.4.001]. 
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Quy trình TĐG của Trường được cải tiến đáp ứng đúng quy định về TĐG CSGD ĐH từ 

việc lập kế hoạch TĐG, thực hiện TĐG,  thu thập minh chứng, phân tích và viết Dự thảo Báo cáo 

TĐG, cho đến việc kiểm tra rà soát đánh giá Dự thảo Báo cáo TĐG, thu thập, xử lý thông tin 

phản hồi, để hoàn thiện Báo cáo TĐG, qua đó cải tiến công tác ĐBCL của Trường [H10.4.001],  

Sau 02 lần thực hiện TĐG vào năm 2009 và 2015, Nhà trường đã tổ chức họp rút kinh 

nghiệm quá trình thực hiện TĐG cho năm 2018 về các nội dung như: giám sát tiến độ thực hiện 

TĐG, rà soát và xử lí minh chứng, việc phân công trách nhiệm trong Hội đồng TĐG, các bước 

thực hiện, cách thức thực hiện, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình TĐG năm 

2018. Về cơ bản, quy trình TĐG của Trường bám sát hướng dẫn tại Thông tư 12/2017/TT-

BGDĐT và Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD của Bộ GD&ĐT[H10.4.001],. Tuy nhiên, tại các 

khâu trong quá trình TĐG Nhà trường có cải tiến. Chẳng hạn, Nhà trường chỉ đạo Hội đồng 

TĐG thường xuyên rà soát việc thực hiện kế hoạch TĐG tại các cuộc họp của bộ phận thường 

trực Hội đồng TĐG; điều chỉnh thời gian thực hiện các bước công việc; bổ sung nhân sự các 

nhóm thư ký cho Hội đồng TĐG; điều chỉnh việc phân công trách nhiệm của Hội đồng TĐG, 

phân công lại nhân sự dự thảo TĐG thành các nhóm có cùng nội dung hay lĩnh vực gần nhau 

[H10.4.002]  

Công tác tuyên truyền về TĐG về ĐBCL được thực hiện để các bên liên quan hiểu được 

vai trò của TĐG và đánh giá ngoài. Phổ biến quy trình PDCA tới toàn thể GVVC của Nhà 

trường. Trường cũng tiến hành các cuộc hợp lấy ý kiến, phổ biến kinh nghiệm, mời chuyên gia 

tập huấn kỹ năng trong quá trình TĐG và chuẩn bị cho đánh giá ngoài [H10.4.003] 

Nhà trường có tiến hành rà soát, đánh giá qui trình chuẩn bị cho đánh giá ngoài (năm 2022) bao 

gồm kế hoạch lộ trình đánh giá ngoài, phân công trách nhiệm, các bước thực hiện, cách thức 

chuẩn bị và lập kế hoạch cải tiến. Các biên bản rà soát, đánh giá qui trình chuẩn bị cho đăng kí 

ĐGN làm cơ sở để cải tiến qui trình chuẩn bị công tác đánh giá ngoài vào năm 2022 [H10.4.003].  

1. Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 10 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Nhà trường đã ban hành chiến lược ĐBCL và có xác định lộ trình và kế hoạch TĐG và chuẩn 

bị cho việc đánh giá ngoài CSGD và các CTĐT.  

Tất cả GVVC tham gia hội đồng TĐG CSGD đã tham dự khóa tập huấn về công tác TĐG 

CSGD và khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ĐBCL, KĐCLGD; Kế hoạch TĐG của Trường có phân 
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công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, nhóm chuyên trách và các cá nhân một cách cụ thể, chi 

tiết. Thông qua các đợt TĐG năm 2009 và  2016, Nhà trường đã xác định, phân tích các điểm 

mạnh, tồn tại của các lĩnh vực hoạt động để có biện pháp khắc phục; Nhờ đó, Nhà trường có kế 

hoạch hành động khả thi để khắc phục tồn tại phát hiện sau quá trình TĐG.  

Trường đã thực hiện rà soát, đánh giá qui trình thực hiện TĐG (như việc giám sát kế hoạch 

TĐG, phân công trách nhiệm trong hội đồng TĐG và nhóm chuyên trách, các bước và cách thức 

thực hiện, xử lí thông tin minh chứng). Từ đó, Nhà trường đã cải tiến qui trình TĐG CSGD vào 

năm 2018 và thực hiện rà soát kế hoạch ĐGN, việc phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn 

vị và đã đăng kí và chuẩn bị cho ĐGN vào giữa năm 2022; 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Việc chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho các nhóm chuyên trách chưa cụ thể, hiệu quả, dẫn 

đến việc TĐG nhiều lần nhưng mỗi lần đều thiếu hồ sơ, minh chứng cho các hoạt động triển 

khai, chưa có sự thông nhất giữa các nhóm chuyên trách. Thiếu kế hoạch chi tiết cho từng giai 

đoạn nhỏ (tháng, quý) cho các bộ phận chịu trách nhiệm về công tác ĐBCL trong Nhà trường. 

Các CTĐT của Trường đã được tiến hành TĐG còn ít, chưa có mã ngành ĐT được đánh giá 

ngoài do chưa chuẩn bị đủ điều kiện theo quy định. 

Đội ngũ nhân lực ĐBCLGD của Trường chưa được ĐT chuyên sâu về đo lường và đánh giá 

trong giáo dục; Đội ngũ cán bộ chuyên trách chưa có kinh nghiệm về ĐBCLGD, lại phải kiêm 

nhiệm nhiều nhiệm vụ nên có ít điều kiện để tham dự tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

Nhận thức của một số cán bộ GV về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục chưa đầy đủ 

và chính xác, chưa quan tâm và chưa xác định rõ trách nhiệm của cá nhân cũng như của đơn vị 

trong hoạt động này. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

 

TT 

 

Mục tiêu 

 

Nội dung 

 

 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi chú 

 

1 

Khắc phục 

tồn tại 

- Bổ sung nhân lực cho 

phòng QLCL để đảm bảo 

cán bộ chuyên  trách 

- Phòng 

Tổ chức 

cán bộ, 

Năm học 

2021-2022 

và các năm 
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ĐBCL không phải kiêm 

nhiệm các nhiệm vụ khác, 

có đủ thời gian tham gia các 

khoá ĐT bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

- Thiết lập nhóm chuyên gia 

đảm bảo chất lượng của trường 

phòng 

QLCL 

 

học tiếp theo 

 

  - Xây dựng kế hoạch TĐG 

CTĐT các mã ngành ĐT hệ đại 

học của Trường 

Xây dựng Kế hoạch đánh giá 

ngoài các CTĐT; 

- Phòng 

QLCL, 

các khoa 

chuyên 

môn và 

các đơn 

vị trực 

thuộc 

 

Năm học 

2021-2022 

và các năm 

học tiếp theo 

 

 

  - Nâng cao nhận thức cho đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý 

cũng như GV, chuyên viên, 

cán bộ trong toàn trường về 

công tác ĐBCL qua các buổi 

hội thảo, tập huấn, bồi 

dưỡng, tham quan học hỏi kinh 

nghiệm, phát thanh, cung cấp 

tài liệu… giúp hình thành

 những nhận thức 

đúng đắn về công tác 

ĐBCLGD; 

 

Phòng 

QLCL, 

các đơn 

vị trực 

thuộc 

trường 

 

Năm học 

2021-2022 

và các năm 

học tiếp theo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Nâng cao nhận thức cho 

đội ngũ cán bộ lãnh đạo 

quản lý cũng như GV, 

chuyên viên, cán bộ trong 

toàn trường về công tác 

 

Phòng 

QLCL, 

các đơn 

vị trực 

Năm học 

2021-2022 

và các năm 

học tiếp theo 
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ĐBCL qua các buổi hội 

thảo, tập huấn, bồi dưỡng, 

tham quan học hỏi kinh 

nghiệm, phát thanh, cung 

cấp tài liệu… giúp hình 

thành những nhận thức 

đúng đắn về công tác 

ĐBCLGD; 

 

thuộc 

trường 

 

 

 

 

 

 

 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

- Xây dựng chính sách đại 

ngộ cho đội ngũ tham gia 

công tác ĐBCLGD. 

- Tiếp tục phát huy tối đa vai trò, 

trách nhiệm của Hội đồng TĐG, 

các cán bộ ĐBCL của các đơn vị 

Phòng 

QLCL ; Hội 

đồng TĐG 

cấp trường; 

các cán bộ 

ĐBCL 

Năm học 

2021-2022 

và các năm 

học tiếp 

theo 

 

 

  - Tiếp tục cải tiến quy trình 

TĐG sao cho hiệu quả, thiết 

thực để chuẩn bị cho đánh giá 

ngoài. 

Phòng 

QLCL, các 

đơn vị trực 

thuộc trường 

Năm học 

2021-2022 

 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Mức đạt 

Tiêu chuẩn 4,25 

Tiêu chí 10.1 4 

Tiêu chí 10.2 5 

Tiêu chí 10.3 4 

Tiêu chí 10.4 4 

Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng 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, 

NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 

Từ khi được nâng cấp thành trường ĐH vào năm 2007, trường ĐHPY đã từng bước xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin ĐBCL theo CLPT của Nhà trường. Đến năm 
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2016, Nhà trường đã ban hành CLPT trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 

2030 [H11.1.001], trong đó có đề cập đến chiến lược phát triển CNTT với mục tiêu như sau: 

“Hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT;  Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, NCKH và 

công tác quản lý nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu của một trường ĐH tiên tiến”. Bên cạnh đó, 

Nhà trường cũng đề ra các giải pháp thực hiện: 

“Đầu tư nguồn lực cần thiết để công tác triển khai ứng dụng CNTT trong ĐT, NCKH và 

công tác quản lý của từng đơn vị thuận lợi và hiệu quả hơn: nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT, bổ 

sung nhân lực CNTT và nâng cao trình độ CNTT cần thiết cho các đơn vị đặc biệt là cán bộ thư 

viện để hoàn thiện thư viện điện tử.  

Xây dựng và triển khai dự án thi trắc nghiệm các môn học bằng phần mềm: sử dụng các 

phần mềm tự xây dựng để dễ nâng cấp 

Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án công nghệ dạy học trực tuyến: xây dựng hệ thống E-

learning hỗ trợ cho việc dạy-học. 

Triển khai xây dựng và sử dụng phần mềm trong công tác quản lý hành chính cho các 

đơn vị.” 

 Đến năm 2020, nhà trường tiếp tục ban hành CLPT trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2035 [H11.1.002], Nhà trường đã xác định “Sau hơn 10 năm xây dựng, 

Trường ĐH Phú Yên đã đáp ứng được về CSVC. Tuy nhiên, với sự phát triển của giáo dục ĐH 

trong giai đoạn hiện nay, cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ  thuật của nhà trường chưa hiện đại và 

đồng bộ; chưa đáp ứng đầy đủ cho việc tổ chức ĐT.”  Chính vì vậy trường đã đặt ra mục tiêu 

“Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu ĐT và NCKH” 

với chỉ tiêu đến năm 2025 phải bổ sung thay thế trên 50% các thiết bị phục vụ công tác giảng 

dạy, NCKH và điều kiên làm việc bằng cách tận dụng nguồn đầu tư công [H11.1.002 – tr21]. 

 Nhà trường xây dựng hệ thống quản lý thông tin bên trong và được duy trì liên tục, thông 

suốt giữa các đơn vị liên quan. Việc chuyển thông tin giữa các đơn vị để hỗ trợ các hoạt động 

của nhà trường như ĐT, NCKH và phục vụ cộng động được thực hiện qua nhiều hình thức khác 

nhau như: các cuộc họp; các thông báo, chỉ thị [H11.1.003]; điện thoại; hệ thống phần mềm 

quản lý, thư điện tử,… [H11.1.004].  

 Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

theo nghị định số  64/2007/NĐ-CP năm 2007 [H11.1.005] và nghị quyết số 73/NQ-TTg năm 
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2015 [H11.1.006] của  chính phủ, trong đó cũng đề ra các giải pháp và các mục tiêu nhằm áp 

dụng CNTT trong tất cả các hoạt động của trường [H11.1.007]. 

Bên cạnh việc quản lý thông tin thì việc thu thập thông tin từ các bên liên quan cũng là 

một nội dung rất quan trọng được nhà trường đặc biết chú trọng. Chính vì vậy, Nhà trường đã 

triển khai việc lấy ý kiến phản hồi từ người học thường xuyên qua nhiều hình thức như đối thoại 

trực tiếp, thông qua cố vấn học tập hoặc thông qua khảo sát lấy ý kiến phản hồi. Hằng năm 

trường đều tiến hành lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV hoặc hoạt động cố 

vấn học tập và lấy ý kiến cựu SV về tình hình việc làm sau tốt nghiệp [H11.1.008]. Đến năm 

2019, nhà trường đã ban hành quy định về lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động 

giảng dạy của GV [H11.1.009]. Tuy nhiên do nhận thấy quy định chưa bao quát hết được các 

hoạt động thu thập ý kiến phản hồi của các đơn vị trong toàn trường nên Nhà trường đã ban hành 

quy định về lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các hoạt động của Trường ĐHPY 

[H11.1.010]. Trong đó quy định rõ nhiệm vụ của khảo sát của từng đơn vị như sau:  

- Phòng QLCL:  Làm đầu mối chuyên trách trong công tác giám sát hoạt động lấy ý kiến phản 

hồi từ các bên liên quan về các hoạt động của Trường. 

- Các phòng ban, khoa liên quan: Thực hiện thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan 

theo sự phân công và chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình. 

Nhà trường có kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong rõ ràng, 

cụ thể với từng giai đoạn phát triển và phù hợp với thực tiễn, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt 

động ĐT, NCKH và PVCĐ. 

Từ năm 2015, các Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT, Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT của 

Bộ GDĐT đã đề cập đến các điều kiện ĐBCL trong đó xác định “Quản lý các chỉ tiêu tuyển 

sinh; số lượng SV tốt nghiệp, SV có  việc làm trong vòng 12 tháng từ khi tốt nghiệp; GV cơ 

hữu, GV thỉnh giảng; thư viện, CSVC; thu chi tài chính là những thông tin thiết yếu để xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm” [H11.1.011]. Vì vậy, năm 2018 Nhà trường đã ban hành quy định 

hoạt động hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong Trường ĐHPY [H11.1.012], quy định rõ 

trách nhiệm của đơn vị đầu mối quản lý thông tin ĐBCL và các đơn vị phối hợp như sau:  

“Bộ phận đầu mối quản lý thông tin BĐCL bên trong có nhiệm vụ quản lý thông tin bảo 

đảm chất lượng bên trong, điều hành, quản lý trang thông tin của nhà trường bao gồm thu thập, 

xử lý, cập nhật dữ liệu của các đơn vị về lĩnh vực  ĐT, NCKH, PVCĐ và đưa thông tin dữ liệu 
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lên trang website, trích xuất dữ liệu báo cáo Nhà trường và dữ liệu và cấp trên, các bên liên quan 

khi có yêu cầu theo quy định.   

Bộ phận đầu mối chỉ đạo việc quản lý cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng mạng phục vụ quản lý 

quản lý BĐCL bên trong.   

Các đơn vị phối hợp trong trường có nhiệm vụ quản lý thông tin của dơn vị mình theo 

chức năng, nhiệm vụ đồng thời cung cấp thông tin, dữ liệu cho bộ  phận đầu mối quản lý thông 

tin khi có yêu cầu.   

Các đơn vị phối hợp phải tuân thủ các quy định của Nhà trường về bảo mật, các quyền 

truy cập dữ liệu.   

Các đơn vị phối hợp về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng CNTT đảm bảo phục vụ tốt cho 

công việc quản lý thông tin ĐBCL.” 

Trường ĐHPY đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của từng 

đơn vị phù hợp với các hoạt động của nhà trường trong văn bản phân công nhiệm vụ các phòng 

ban chức năng của trường được ban hành vào năm 2012 và chỉnh sửa bổ sung năm 2019 

[H11.1.013] trong đó quy định những đơn vị quản lý thông tin ĐBCL như sau: 

- Tạp chí khoa học: “Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, phản ánh các hoạt động giáo dục, 

ĐT của Trường; Phụ trách kênh thông tin - truyền thông của Trường bao gồm trang thông 

tin điện tử (website), kênh phát thanh và các trang báo phụ san, đặc san của Nhà trường”. 

Là đơn vị đầu mối quản lý hệ thống thông tin ĐBCL của Nhà trường [H11.1.013 – tr14]. 

- Phòng Tổ chức cán bộ: Quản lý dữ liệu về nhân sự: hồ sơ, lý lịch của CBVC. 

- Phòng Hành chính – Quản trị: Quản lý các dữ liệu liên quan đến các nhiệm vụ thuộc lĩnh 

vực hành chính, quản trị và ký túc xá của Trường. Quản lý hệ thống văn bản điều hành 

ioffice của trường. 

- Phòng ĐT: Quản lý phần mềm ĐT; quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ ĐT của trường. 

- Phòng Khảo thí và ĐBCL: các dữ liệu liên quan đến công tác khảo thí, lấy ý kiến người học 

và dữ liệu công tác ĐBCL của Nhà trường. 

- Phòng KHTC: Quản lý các phần mềm tài chính và dữ liệu liên quan đến công tác tài chính. 

- Phòng CTHSSV: Quản lý dữ liệu người học, quan hệ công chúng, hoạt động quảng bá tuyển 
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sinh, tư vấn ĐT, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người học. 

- Phòng QLKH&HTQT: Các dữ liệu liên quan đến NCKH, công tác sở hữu trí tuệ và HTQT 

trong toàn trường. 

Ngoài ra, trường cũng có quy định ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ trường 

ĐHPY [H11.1.014] quy định về công tác hành chính, hệ thống quản lý văn bản trực tuyến của 

nhà trường. Quy định ban hành về trách nhiệm thực hiện công tác ĐBCL của trường ĐHPY 

[H11.1.015]  với việc phân công rõ trách nhiệm của tất cả các cá nhân, tập thể trong toàn trường 

và mối liên quan trong hệ thống ĐBCL toàn trường. 

Nhà trường đã có đầy đủ văn bản phân công trách nhiệm cho tất cả các cá nhân, tập thể, 

bộ phận đầu mối, các bộ phận phối hợp hỗ trợ trong việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong. 

Để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin trong CLPT của Nhà trường, 

trường ĐHPY đã xây dựng phương án CNTT để phát triển và hoàn thiện hệ thống thông tin 

phục vụ hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng của các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ thông qua 

các kế hoạch mua sắm trang thiết bị hằng năm, trong đó có mua sắm các thiết bị CNTT 

[H11.1.016]. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu số hoá thông tin theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg 

[H11.1.017] về việc gửi và nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính 

nhà nước cùng với Quyết định ban hành danh mục loại hình văn bản: gửi bản điện tử hoàn toàn; 

gửi bản giấy và bản điện tử trên hệ thống văn bản điều hành; gửi bản giấy giữa các cơ quan, tổ 

chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên [H11.1.018]. Và hướng dẫn về việc triển khai danh 

mục văn bản điện tử không gởi kèm văn bản giấy [H11.1.019] của sở thông tin truyền thông 

Phú Yên, Trường ĐHPY đã ban hành văn bản về việc thực hiện gửi bản điện tử hoàn toàn; gửi 

bản giấy và bản điện tử trên hệ thống văn bản điều hành; gửi bản giấy giữa các cơ quan, tổ chức 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên [H11.1.020] để quy định rõ các loại văn bản được sử dụng 

dưới hình thức số thay cho văn bản giấy truyền thống tạo điều kiện tốt nhất cho việc hình thành 

hệ thống dữ liệu ĐBCL của Nhà trường. 

 Trong các kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước [H11.1.007]  

trường đã xác định các giải pháp để hoàn thiện hạ tầng CNTT và ứng dụng rộng rãi trong công 

tác ĐT, NCKH, PVCĐ như sau:  
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Về cơ sở hạ tầng: nâng cấp hệ thống internet đảm bảo đủ mạnh và rộng khắp toàn trường. 

Bổ sung và nâng cấp máy tính, trang thiết bị đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Lên phương 

án thuê máy và một số thiết bị từ các công ty. 

Đẩy nhanh chiến lược ứng dụng CNTT:  xây dựng hệ thống thông tin tích hợp, hướng đến 

mô hình đại học số hóa; trang bị phần mềm quản lý ĐT; phần mềm kế toán; phần mềm quản lý 

thư viện...; hệ thống ĐT trực tuyến; sử dụng cổng thông tin điện tử của Trường, hệ thống Email 

để quản lý và chia sẻ các thông tin ĐBCL đến các bên liên quan; sử dụng Google Drive làm kho 

lưu trữ, quản lý, chia sẻ thông tin, minh chứng trong công tác kiểm định chất lượng. 

Về giải pháp con người: nhà trường lên kế hoạch bổ sung nhân lực và tập huấn nâng cao 

trình độ ứng dụng CNTT cần thiết cho từng đơn vị.  

Như vậy, Nhà trường đã có phương án thiết lập hệ thống thông tin ĐBCL bên trong đa 

dạng, có ứng dụng mạnh CNTT đặc biệt là sử dụng các phần mềm chuyên biệt để hỗ trợ có hiệu 

quả các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ. 

TĐG tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 11.2: Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải 

phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho 

việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn. 

Trường ĐHPY đã xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong trên nền tảng CNTT sẵn 

có của Nhà trường để hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định trong các lĩnh vực công tác của 

trường, cụ thể như sau: 

Hệ thống CNTT của trường gồm: các phần mềm ứng dụng; Website; Hệ thống email nội 

bộ; Các kênh online như Facebook và Zalo; Hệ thống Wifi, mạng LAN, Server; Phần cứng. 

Các phần mềm chuyên dụng tại từng đơn vị: Phần mềm quản lý ĐT Edusoft; Phần mềm 

quản lý thư viện Libol; Phần mềm quản lý tài chính Misa; Phần mềm quản lý tài sản Misa; Phần 

mềm I-Office; Phần mềm quản lý chữ ký số; Phần mềm SPSS; Các phần mềm sẵn có trên nền 

tảng office.  

Hệ thống website [H11.2.001] chứa các thông tin cần thiết để những bên liên quan có thể 

tìm hiểu thông tin một cách dễ dàng nhất có thể được hoạt động 24/7. Từ website chính thức 

của trường, các bên liên quan có thể tìm hiểu được cơ cấu bộ máy, tổ chức hoạt động của trường 

như thế nào để việc liên hệ được dễ dàng và nhanh nhất có thể. Các đơn vị liên quan trong và 



163 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

ngoài trường cũng đều được liên kết trực tiếp với trang web chính thức của trường [H11.2.002] 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tìm kiếm thông tin cần thiết cho người sử dụng. 

Hệ thống email nội bộ [H11.2.003] hỗ trợ CB, các đơn vị trong và ngoài Nhà trường nhận, 

xem xét, xử lý và gửi thông tin. Từ đó, các cá nhân và đơn vị có phương án phối hợp thực hiện 

các hoạt động hoặc phản hồi ý kiến để đưa ra phương hướng giải quyết các vấn đề phát sinh. 

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng triển khai hệ thống email SV [H11.2.004] hỗ trợ các hoạt động 

của người học đồng thời thu thập thông tin phản hồi của SV hoặc kết nối, hỗ trợ SV sau khi ra 

trường. 

Các kênh online như Facebook và Zalo giúp Nhà trường tương tác với các bên liên quan 

nhanh và hiệu quả. Nhà trường cũng xây dựng trang fanpage của trường 

https://www.facebook.com/DHPY.PYU để SV có thể học tập trao đổi thông tin với nhau, cũng 

như nêu ra các ý kiến, thắc mắc cần được giải đáp trong quá trình học, đặc biệt đối với công tác 

ĐT có một fanpage riêng https://www.facebook.com/groups/1479961652258862 để SV có thể 

nêu ra các yêu cầu, cũng như các thắc mắc của mình trong hoạt động ĐT và sẽ có CBVC giải 

đáp nếu thắc mắc đó là chính đáng và cần thiết cho việc học tập nghiên cứu [H11.2.005]. Bên 

cạnh đó, trường cũng lập ra kênh zalo tư vấn tuyển sinh [H11.2.006] hỗ trợ các bạn thí sinh có 

nhu cầu tìm hiểu về trường. Vì vậy, Nhà trường tiếp nhận và phản hồi được các thông tin từ các 

bên liên quan, đặc biệt là các thông tin về tuyển sinh, từ đó điều chỉnh các quyết định liên quan 

đến hoạt động tuyển sinh hằng năm. 

Hệ thống Wifi, mạng LAN, Server để đảm bảo lưu trữ, tra cứu, xử lý thông tin nội bộ của 

Nhà trường được thuận lợi [H11.2.007] [H11.2.008], các máy tính của Trường đều được kết nối 

mạng Internet, mạng LAN. Trường thuê  4 đường truyền Internet, lắp đặt 12 đầu phát Wifi và 

nhiều các thiết bị phụ trợ khác. 

Hiện tại Nhà trường có 350 máy vi tính dùng cho thực hành thí nghiệm, 150 máy vi tính, 

78 máy in, 4 máy scan dùng cho các phòng ban. Có 4 máy photo 4 hệ thống camera giám sát 

với ….. máy camera phục vụ cho giảng dạy CNTT và quản lý, .... máy chủ, …. ổ cứng lưu dữ 

liệu [H07.2.009]. 

Nhờ ứng dụng CNTT trong quản trị Nhà trường, CSDL về hệ thống thông tin ĐBCL bên 

trong được phân tích chính xác, đầy đủ cho từng lĩnh vực hoạt động để nâng cao chất lượng. 

Các hoạt động khảo sát các bên liên quan của Nhà trường bao gồm: (1) Khảo sát tân SV. (2) 

https://www.facebook.com/DHPY.PYU/
https://www.facebook.com/groups/1479961652258862/
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Khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV. (3) Khảo sát SV đối với dịch vụ giáo dục công. 

(4) Khảo sát SV mới tốt nghiệp về chương trình ĐT. (5) Khảo sát cựu SV về chương trình ĐT. 

(6) Khảo sát GV về chương trình ĐT. (7) Khảo sát cơ quan - doanh nghiệp (nhà tuyển dụng) về 

chương trình ĐT. (8) Khảo sát SV về hoạt động của cố vấn học tập [H11.2.010]. 

 Các kết quả báo cáo đều được Nhà trường tổng hợp, phân tích một cách chính xác, đầy 

đủ, lập báo cáo gửi các bên liên quan theo quy định [H11.2.011]. Việc sử dụng phần mềm quản 

lý ĐT Edusoft, các dữ liệu về tuyển sinh, điểm thi kết thúc học phần, kết quả học tập khóa học, 

thông tin SV, công nợ SV, khối lượng giờ giảng của GV… được phân tích chính xác, đầy đủ 

[H11.2.012]. Căn cứ vào CSDL về hệ thống thông tin ĐBCL bên trong Nhà trường tổ chức tổng 

kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng, năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, 

KH hoạt động thuận lợi [H11.2.013], [H11.2.014].  

Toàn bộ CSDL về hệ thống thông tin ĐBCL bên trong Nhà trường được xây dựng trên 

nền tảng CNTT, được lưu trữ trên hệ thống phần mềm quản lý, được cập nhật liên tục theo chức 

năng nhiệm vụ các đơn vị và tại bộ phận văn thư thông qua sổ quản lý văn bản đi, đến, các hộp 

lưu trữ văn bản gốc [H11.2.015], quy chế công tác văn thư, lưu trữ Trường ĐHPY [H11.2.016], 

và quy định thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng CSGD 

và CTĐT [H11.2.017] nên có tính hệ thống, dễ dàng sử dụng và sẵn sàng trích xuất các thông 

tin cần thiết. 

Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Trường được lưu trữ rất đầy đủ, đa dạng: lưu 

trong máy tính, lưu hồ sơ giấy tờ. Công văn đến và đi, các quyết định,... của Nhà trường được 

Phòng HCQT lưu bản cứng, có sổ quản lý [H11.2.015]. Mỗi lĩnh vực chuyên môn của Nhà 

trường đều có các đơn vị phụ trách, có trách nhiệm lưu trữ bảo mật và an toàn theo đúng quy 

định hướng dẫn công tác lưu trữ minh chứng của Trường ĐHPY [H11.2.017]. Trên các phần 

mềm chuyên dụng, các đơn vị thực hiện trích xuất thông qua tìm kiếm từ cửa sổ ứng dụng hay 

các từ khóa, trích xuất dưới dạng file word, excel…cụ thể: 

- Hệ thống phần mềm ĐT Edusoft [H11.2.018]: được quản lý bởi Phòng ĐT, Phòng 

CTHSSV và Phòng KHTC. Trong đó Phòng ĐT chịu trách nhiệm chia lớp, phân thời khóa 

biểu các lớp, đăng ký học phần, hiệu chỉnh đăng ký, lên danh sách SV các lớp, lên danh 

sách thi cuối học kỳ, quản lý SV thôi học, SV bảo lưu, chuyển trường… Mọi hoạt động 

của nhà trường liên quan đến NH như: đăng ký môn học, hiệu chỉnh môn học, xem kết học 
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tập…đều được thực hiện online. Phòng CTHSSV chịu trách nhiệm quản lý SV nhập học, 

thôi học, nghỉ học tạm thời… Phòng KHTC chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề về học 

phí, học bổng. 

- Phần mềm quản lý thư viện Libol [H11.2.019]: được quản lý bởi Thư viện để quản lý lưu 

thông các đầu sách, quản lý mượn trả sách, quản lý SV còn nợ sách… 

- Phần mềm quản lý tài chính Misa [H11.2.020]: Được quản lý bởi Phòng KHTC nhằm 

hoạch toán kinh phí toàn trường, kinh phí hàng năm, học phí học bổng… 

- Phần mềm quản lý tài sản Misa [H11.2.021]: Được quản lý bởi phòng Kế hoạch tài chính 

với mục đích thống kê tài sản toàn trường, thời hạn sử dụng của thiết bị…. 

- Phần mềm I-Office [H11.2.022]: là phần mềm quản lý hệ thống văn bản được sử dụng trục 

công văn của các đơn vị, cơ quan hành chính nhà nước được quản lý bởi Phòng HCQT và 

được tất cả các đơn vị trong Nhà trường sử dụng. 

- Phần mềm quản lý chữ ký số [H11.2.023]: được sử dụng để ký các văn bản lưu hành trong 

và ngoài trường, sử dụng trong các hoạt động thanh toán của trường. 

- Ngoài ra, các đơn vị khác còn sử dụng các phần mềm như: phần mềm thống kê SPSS, phần 

mềm sẵn có của office để thống kê và cập nhật các thông tin. 

Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Trường ĐHPY được triển khai trên hạ tầng CNTT 

với nhiều biện pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông qua quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ Trường ĐHPY [H11.2.016-tr4] và được thực hiện bởi tổ thiết bị kỹ thuật như sau: 

“đảm bảo về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản trị hệ thống, vận hành liên tục, thông suốt trên mạng 

diện rộng của Trường và trên mạng internet; chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn, bảo 

mật hệ thống quản lý văn bản; thực hiện phương án dự phòng, lưu trữ tài liệu, đảm bảo phục hồi 

cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý văn bản chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi gặp sự cố; 

kiểm tra, giám sát, thông báo kịp thời cho các đơn vị khi hệ thống quản lý văn bản gặp sự cố và 

sau khi khắc phục xong sự cố hoặc có sự thay đổi, nâng cấp về phần mềm”. 

Hệ thống thông tin ĐBCL của Nhà trường luôn đảm bảo 3 nguyên tắc: tính bảo mật, tính 

toàn vẹn, tính sẵn sàng, với các biện pháp, chế tài đảm bảo an toàn và bảo mật như quản trị địa 

chỉ IP, đăng nhập qua tài khoản cho phép kiểm soát tất cả các hoạt động của người dùng hệ 

thống. Phòng HCQT xây dựng quy trình bảo trì hệ thống mạng, máy tính, thiết bị CNTT 

[H11.2.024], xây dựng kế hoạch rà soát đánh giá hạ tầng CNTT toàn trường và thực hiện rà soát 
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đánh giá hạ tầng CNTT hằng năm [H011.2.025]. Tổ Thiết bị kỹ thuật quản lý sổ theo dõi thiết 

bị CNTT, hệ thống hạ tầng mạng [H11.2.026], xây dựng nội quy phòng thực hành [H11.2.027], 

có sổ nhật ký sử dụng các phòng thực hành tin học [H011.2.028].  

Về Server: Hệ thống Server được quản lý bởi Tổ Thiết bị Kỹ thuật thuộc Phòng HCQT 

[H11.2.029], đặt trong phòng máy chủ tầng 03 của tòa nhà điều hành, với hệ thống điều hòa 

hoạt động 24/24. Các thiết bị mạng được trang bị mới và sửa chữa theo định kỳ và theo các yêu 

cầu cần thiết [H11.2.030]. Hệ thống mạng LAN của Trường được chia theo các phân khu theo 

chức năng của từng đơn vị, Nhà trường có 4 đường truyền cáp quang ở tòa nhà điều hành và các 

toà giảng đường. Mỗi tầng của toà nhà được trang bị Wifi có bảo mật (password) để GVVC và 

SV sử dụng [H11.2.031].  

Về bảo mật lớp ứng dụng: các phần mềm của Trường có cơ chế xác thực và phân quyền 

cho mỗi GVVC và SV bằng tài khoản để đăng nhập các phần mềm [H11.2.032]. Ban biên tập 

Website thuộc Tạp chí khoa học quản lý và bảo mật tài khoản và mật khẩu cổng thông tin điện 

tử. Các thông tin về việc khảo sát các bên liên quan thực hiện đảm bảo an toàn, bảo mật theo 

quy định hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan [H11.2.033]. Đối với phần 

mềm do đối tác cung cấp, bộ phận quản trị mạng có văn bản yêu cầu hai bên luôn sẵn sàng phối 

hợp giải quyết các lỗi, các sự cố nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật sao cho hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong của Nhà trường luôn được thông suốt [H11.2.034]. 

Các chính sách, thủ tục bảo mật và an toàn đối với hệ thống thông tin ĐBCL nội bộ được 

thông báo cho tất cả các bên liên quan [H11.2.035], trong các thông báo, quy định  thông qua 

hệ thống Email, Website...; đối với SV, trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, Nhà trường phổ 

biến các quy định về đảm bảo an toàn và bảo mật các dữ liệu, tập huấn cho SV về các quy định 

sử dụng và khai thác hệ thống CNTT của Nhà trường. 

Tuy nhiên, kinh phí của Nhà trường rất hạn hẹp và còn phụ thuộc nhiều vào nguồn đầu 

tư của tỉnh nên việc đầu tư cải tiến cơ sở hạ tầng CNTT còn chưa được đầy đủ như mong muốn.  

TĐG tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 11.3: Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số 

lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin.  

Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch kiểm kê vào cuối năm [H11.3.001], toàn bộ 

CSVC ở tất cả các đơn vị đều được kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng trong đó có các thiết bị 

about:blank
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CNTT. Kết quả kiểm kê được đưa vào các báo cáo năm của Trường, Phòng HCQT, phòng 

KHTC, tổ Thiết bị kỹ thuật [H11.3.002] với các đề xuất là thanh lý, bổ sung thêm server; thay 

thế, bổ sung các thiết bị Wifi ở các tầng của trường, nâng cấp đường truyền để nâng cao tốc độ 

truyền tải; trang bị, thay thế máy tính, máy in, máy chiếu... Bên cạnh đó, Nhà trường cũng 

thường xuyên thực hiện các kế hoạch kiểm tra theo chu kỳ và theo đề nghị của các đơn vị. 

Vào năm 2018, Nhà trường đã tiến hành cải tiến và cập nhật phần mềm ĐT Edusoft 

[H11.3.003], trường đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Anh Quân để thực 

hiện kiểm tra, bảo trì và cập nhật tính năng phần mềm [H11.3.004], các tính năng của phần mềm 

được cập nhật cải tiến phù hợp với yêu cầu và quy định hiện hành [H11.3.005]. 

Từ năm 2017, Nhà trường đều thực hiện chấm điểm công tác văn thư lưu trữ tại trường 

[H11.3.006] theo quy định tiêu chí đánh giá xếp loại thực hiện công tác văn thư lưu trữ đối với 

các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên [H11.3.007] và hướng dẫn của Sở Nội 

vụ Phú Yên về đánh giá xếp loại công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị địa phương 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên [H11.3.008]. Ngoài ra, công tác văn thư lưu trữ của trường còn thực 

hiện rà soát theo giai đoạn [H11.3.009], hoặc báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan chủ quản vào 

năm 2020 [H11.3.010]. 

Hệ thống thiết bị CNTT luôn được rà soát sửa chữa thay thế thường xuyên định kỳ hoặc 

theo yêu cầu làm việc của các đơn vị. Mỗi năm, Nhà trường luôn xây dựng kế hoạch mua sắm 

trang thiết bị hàng năm [H11.3.011]. Sau đó, Phòng HCQT dựa theo nhu cầu của từng đơn vị 

để tiến hành phân bổ đến từng tập thể, cá nhân một cách phù hợp [H11.3.0012]. Đặc biệt, vào 

năm 2019, khi Nhà trường chuyển sang Khu làm việc số 01 Nguyễn Văn Huyên, đã lên kế hoạch 

xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của các đơn vị tại nơi làm việc mới [H11.3.013], 

Trường ĐHPY đã thực hiện rà soát hệ thống mạng, server, Wifi, các thiết bị CNTT trong toàn 

trường và lên kế mua sắm trang thiết bị mạng, CNTT để trang bị cho toà nhà điều hành mới 

[H11.3.014].  

Ban điều hành trang Web trực tiếp quản lý các phần mềm sử dụng trong Nhà trường, thực 

hiện các nhiệm vụ, trong đó có chủ trì việc phối hợp các đơn vị liên quan rà soát thông tin 

Website [H11.3.015], quản lý website và các trang mạng xã hội của nhà trường [H11.3.016]. 

Bên cạnh đó, vào năm 2020, với tình hình dịch bênh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà 
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trường đã thực hiện chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tiếp kết hợp trực tuyến trong tư 

vấn tuyển sinh [H11.3.017]. Trường ĐHPY thực hiện số hoá hệ thống quản lý thông tin nội bộ 

bằng phần mềm Ioffice [H11.3.018], thực hiện tuyên truyền phổ biến cho GVVC nhà trường sử 

dụng phần mềm tra cứu bảo hiểm xã hội VssID [H11.3.019], triển khai xin cấp chữ ký số, chứng 

thư số cho lãnh đạo nhà trường [H11.3.020].  

 Trường ĐHPY đã xây dựng và ban hành các quy chế cụ thể cho từng hoạt động của nhà 

trường: Quy chế học vụ [ H11.3.021] ban hành các quy định về những việc SV cần thực hiện 

trong suốt quá trình học tập tại trường được cập nhật thường xuyên theo các quy chế hiện hành 

của Bộ GDĐT; Các quy định quy trình về thi KTHP [H11.3.022] quy định cụ thể và chi tiết tất 

cả các quy trình về công tác chuẩn bị, tổ chức cho các kỳ thi KTHP như: đề thi, chấm thi, công 

bố kết quả, phúc khảo; Quy định về thực tập tốt nghiệp [H11.3.023] áp dụng đối với các phòng, 

khoa, bộ môn, GV, SV để tổ chức, thực hiện đối với các CTĐT trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy 

khối ngành ngoài sư phạm của Trường ĐHPY…. Bên cạnh đó, Trường ĐHPY còn có các quy 

trình cụ thể từng công việc trong quá trình ĐT cho SV như quy trình đăng ký môn học, quy trình 

hiệu chỉnh đăng ký, quy trình học lại, học cải thiện,... [H11.3.024]; Quy trình cho GV như đăng 

ký giảng dạy năm học, phối hợp quản lý giảng dạy… [H11.3.025]. Đối với Tạp chí khoa học 

Nhà trường có quy trình cho một bài viết được công bố trên Tạp chí khoa học ĐHPY 

[H11.3.026]. Nhà trường đã ban hành quy trình thu, đóng học phí đối với NH [H11.3.027] giúp 

cho người học dễ dàng hơn trong việc theo dõi và đóng học phí trong suốt quá trình theo học tại 

trường. Tất cả những quy định, quy trình trên được áp dụng để đảm bảo thông tin luôn được 

thống nhất, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. 

Năm 2018 Nhà trường đã thực hiện đề án xây dựng thư viện điện tử [H11.3.028] đề giúp 

người học dễ dàng tiếp cận nguồn học liệu từ xa, hỗ trợ người học có thể tra cứu thông tin mọi 

lúc khi cần. Trường ĐHPY cũng đã xây dựng quy định về công tác văn thư lưu trữ [H11.3.029] 

với các quy định cụ thể về công tác báo cáo, lưu trữ, bảo mật, quản lý, khai thác, sử dụng, kiểm 

tra, phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra. 

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong được rà soát về số lượng và chất lượng, đảm 

bảo sự thống nhất và tính bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. Trong suốt quá trình sử dụng 

hệ thống thông tin về ĐBCL chưa xảy ra các sự cố về an ninh mạng và mất mát thông tin về 
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ĐBCL bên trong.  

Mỗi cá nhân hoặc đơn vị trong trường đều được cấp địa chỉ liên hệ riêng [H11.3.030] để 

có thể trao đổi, đóng góp ý kiến cá nhân đối với tất cả các hoạt động của nhà trường, mỗi SV 

cũng được cấp tài khoản riêng [H11.3.031] để có thể theo dõi mọi thông tin liên quan đến quá 

trình học tập và rèn luyện của mình. Tất cả các quy trình, các hoạt động của trường đều được 

lấy ý kiến thường xuyên nhằm đảm bảo tính cập nhật và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của mọi đối 

tượng liên quan đến nhà trường theo tình hình thực tế từng thời điểm, các góp ý đều được nhận 

qua email của các cá nhân, đơn vị có liên quan [H11.3.032]. Đặc biệt SV cũng được đóng góp 

ý kiến của mình thông qua việc đối thoại SV [H11.3.0.33], hoặc cũng có thể gửi email, nêu ý 

kiến trên fanpage để được giải đáp cụ thể rõ ràng.  

Nhà trường đã sử dụng kết quả khảo sát, lấy ý kiến góp ý của SV, cựu SV, nhà tuyển dụng, 

GV về CTĐT để thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh CTĐT theo định kỳ [H11.3.034]; sử 

dụng kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt động NCKH và PVCĐ [H11.3.035] để cải tiến, 

nâng cao chất lượng hoạt động NCKH và PVCĐ. Tất cả các văn bản quản lý của trường, trước 

khi ban hành đều được lấy ý kiến rộng rãi của GVVC. 

Ngoài ra, trong hội nghị VC Nhà trường cũng tiến hành thu thập ý kiến của GVVC toàn 

trường [H11.3.036] để tiến hành cải tiến CSVC trang thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy, học và 

công tác tại trường. 

TĐG tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 11.4: Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy 

trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng.  

 Căn cứ vào các báo cáo kiểm kê hàng năm [H11.4.001], ý kiến đóng góp các bên liên quan 

qua các kênh như: lấy ý kiến NH về dịch vụ giáo dục công [H11.4.002]; đối thoại SV các năm 

[H11.4.003]; ý kiến đóng góp tại hội nghị VC hằng năm [H11.4.004], Nhà trường từng bước 

thực hiện cải tiến để hỗ trợ các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ. Từ năm 2017 đến 2021, hệ thống 

quản lý thông tin ĐBCL bên trong Trường ĐHPY đã được cải tiến đáng kể: 

 Nhà trường đã đầu tư mua sắm hơn 150 máy tính, 10 máy in, 04 máy chiếu, thuê 02 máy 

photo, lắp đặt hệ thống camera gồm camera giám sát tại sảnh nhà điều hành và các phòng thực 

hành máy tính để phục vụ cho công tác giảng dạy CNTT và quản lý. Bên cạnh đó trường còn 
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lắp đặt hệ thống mạng tại cơ sở mới để phục vụ công tác của các đơn vị gồm: hệ thống đường 

truyền với tốc độ 200Mb, phòng máy chủ, hệ thống thiết bị phát wifi hệ thống mạng LAN để 

nâng cao tính đáp ứng của các dịch vụ CNTT. Trường ĐHPY đã đầu tư nâng cấp phần mềm ĐT 

vào năm 2018 [H11.4.005] với nhiều tính năng mới được cập nhật, xây dựng đề án thư viện điện 

tử [H11.4.006], đưa vào sử dụng phần mềm quản lý tài sản Misa [H11.4.007], thực hiện số hoá 

với việc sử dụng phần mềm tra cứu bảo hiểm xã hội VssID [H11.4.008], sử dụng chữ ký số, 

chứng thư số [H11.4.009], phần mềm quản lý văn bản hành chính Ioffice [H11.4.010]. Các máy 

tính của Trường đều được kết nối mạng Internet, mạng LAN [H11.4.011]  

Trường đã mua bản quyền phần mềm ứng dụng Zoom phục vụ công tác giảng dạy trực 

tuyến đáp ứng công tác ĐT, NCKH [H11.4.012]. 

 Nhà trường đã xây dựng và ban hành các chính sách và quy trình, kế hoạch quản lý thông 

tin ĐBCL bên trong như: Quy định hoạt động hệ thống quản lý thông tin bảo đảm chất lượng 

bên trong của trường ĐHPY [H11.4.013];  Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường ĐHPY 

[H11.4.014]; Quy định về trách nhiệm thực hiện công tác ĐBCL giáo dục của Trường ĐHPY 

[H11.4.015]; Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan  về các hoạt động của Trường 

ĐHPY [H11.4.016]; Quy trình bảo trì hệ thống mạng của Nhà trường [H11.4.016]; Các quy 

trình về quản lý SV [H11.4.017]; Các quy trình về quản lý công tác giảng dạy của GV 

[H11.4.018]; Các kế hoạch rà soát hạ tầng CSVC của nhà trường [H11.4.019]. Cụ thể, các quy 

định, quy trình đã bổ sung các nội dung về sử dụng, khai thác hệ thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong; bảo trì hệ thống máy tính, mạng; các phương án để xử lý sự cố mạng để đảm bảo mức 

độ bảo mật và an toàn cho hệ thống dữ liệu. Để đảm bảo hệ thống thông tin được công khai đến 

các đối tượng liên quan, Nhà trường đã ban hành các quy chế hoạt động của ban quản trị website 

[H11.4.020], quy trình đăng tin trên website nhà trường [H11.4.021], thông báo về việc quản trị 

website và mạng xã hội của Trường ĐHPY [H11.4.022]. 

 Nhờ vào việc thường xuyên rà soát hệ thống CNTT kết hợp với các quy định quy trình về 

quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của thông tin ĐBCL, hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của nhà 

trường luôn hoạt động thông suốt, an toàn và hiệu quả. Tất cả SV hiện đang theo học tại trường 

và các bên liên quan cần tìm hiểu thông tin về Trường ĐHPY đều được tiếp cận với các thông 

tin một cách nhanh nhất thông qua các website và các fanpage [H11.4.023], mọi ý kiến của SV 

đều được xử lý và thông báo kịp thời đúng tiến độ theo đúng quy trình. Hệ thống quản lý thông 
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tin ĐBCL bên trong hỗ trợ tích cực cho người sử dụng và quản lý thông tin hiệu quả như cập 

nhật thông tin nhanh nhật, đảm bảo an toàn, bảo mật, góp phần nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, 

PVCĐ. 

Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại hệ thống CNTT của Trường ĐHPY chưa xảy ra các sự 

cố về an ninh mạng và an toàn thông tin, đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng các bên liên quan 

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong sau khi được điều chỉnh, cập nhật đã giúp 

lãnh đạo Nhà trường có thể đánh giá được hoạt động ĐT đang phát triển theo chiều hướng tích 

cực hay cần phải điều chỉnh để thúc đẩy các hoạt động của trường thông qua các báo cáo cuối 

năm [H11.4.024], cụ thể:  

Phòng ĐT và các khoa căn cứ phần mềm ĐT trích xuất kết quả học tập của SV để hỗ trợ 

kịp thời xây dựng KH thi, học cải thiện, xét tốt nghiệp... Phòng CTHSSV theo dõi và cập nhật số 

lượng SV đang học, nghỉ học tạm thời, hồ sơ SV, kết quả rèn luyện, đề xuất xét học bổng... Phòng 

KHTC theo dõi công nợ, quyết toán thu chi đảm bảo chính xác, kịp thời, hỗ trợ tốt cho công tác 

ĐT, NCKH, PVCĐ. Thư viện có căn cứ bổ sung nguồn học liệu. 

Hệ thống mạng đã giúp việc trao đổi, chia sẻ thông tin và cộng tác trong Nhà trường thuận 

tiện hơn với hệ thống phần mềm Ioffice để quản lý văn bản trong và ngoài nhà trường. ĐỒng thời 

cán bộ GV nhà trường cũng có thể lưu trữ dữ liệu trực tuyến an toàn và bảo mật với hệ thống 

email công vụ ....@pyu.edu.vn [H11.4.025]. Các dịch vụ mạng và CNTT hỗ trợ tối đa cho  Nhà 

trường trong việc đánh giá được các công việc liên quan đến ĐT, NCKH, và PVCĐ. Từ đó, giúp 

Nhà trường đưa ra các chỉ đạo để hỗ trợ hiệu quả hơn trong công việc. 

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, các chính sách, quy trình và kế hoạch quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong Nhà trường được cải tiến rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng ĐT, 

NCKH, PVCĐ. Đồng thời, đây cũng là nơi lưu trữ các văn bản của Trường với các phân cấp 

quyền truy cập cho GVVC của Trường. Chính nhờ hệ thống này mà các tổ chuyên trách về 

ĐBCL bên trong có thể truy cập các văn bản nhanh chóng. 

Đối với các thông tin về đề tài, công trình, kết quả NCKH và PVCĐ hiện đang được quản 

lý riêng lẻ tại từng bộ phận một cách thủ công nên gặp nhiều khó khăn khi rà soát và điều chỉnh. 

TĐG tiêu chí đạt mức: 4 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 11 

1. Tóm tắt các điểm mạnh. 
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Nhà trường có CLPT cụ thể rõ ràng về phát triển hệ thống CNTT trong từng giai đoạn khác 

nhau, có phân công nhiệm vụ cho tất cả các cá nhân, đơn vị đoàn thể trong công tác xây dựng, 

thu thập và hoạt động của hệ thống thông tin toàn trường.  

Nhà trường đã có các giải pháp cụ thể nhằm phát triển hệ thống CNTT, có ứng dụng hệ 

thống thiết bị CNTT vào việc lưu trữ quản lý hệ thống thông tin ĐBCL.   

Nhà trường có hệ thống thông tin ĐBCL với hệ thống phần mềm tương đối đầy đủ và phân 

công sử dụng hợp lý hỗ trợ các công tác trong trường dễ dàng tiếp cận và truy xuất khi cần.  

Có kế hoạch cải tiến, nâng cấp hệ thống phần mềm phục vụ ĐT. Mọi hoạt động của nhà 

trường đều được rà soát, cải tiến hàng năm để có thể có được kết quả tốt nhất 

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL hỗ trợ tối đa trong công tác quản lý ĐT, NCKH, PVCĐ. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Việc mua sắm trang thiết bị trong nhà trường còn phụ thuộc nhiều vào các nguồn đầu tư 

công, chưa tự chủ trong mua sắm trang thiết bị. 

Cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật của nhà trường chưa hiện đại và đồng bộ. 

Việc lấy ý kiến các bên liên quan của trường còn chưa đầy đủ về đối tượng và số lượng.  

Vấn đề tin học hoá trong quản lý còn lúng túng, chưa đồng bộ. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện (bắt 

đầu và 

hoàn 

thành) 

Ghi chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

- Đa dạng hóa các nguồn lực 

tài chính bền vững, hiệu quả để 

trở thành đơn vị sự nghiệp tự 

đảm bảo chi thường xuyên. 

Phòng KHTC, 

các đơn vị. 

1/2021 

đến năm 

2030 

 

2 
Khắc 

phục tồn 

- Từng bước trang bị cơ sở vật 

chất đồng bộ và hiện đại   

Phòng HCQT, 

KHTC.  

7/2022 

đến 2025 
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tại 2 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

 -Thực hiện việc lấy ý kiến các 

bên liên quan đối với tất cả các 

hoạt động của Nhà trường 

thường xuyên và liên tục 

Phòng QLCL, 

các đơn vị liên 

quan 

6/2021  

4 

Khắc 

phục tồn 

tại 4 

- Lên kế hoạch nâng cao trình 

độ tin học cho đội ngũ CB, GV  

Khoa KTCN, 

các đơn vị. 

Từ 

7/2022 

 

 

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn 11 4.75 

Tiêu chí 11.1 5 

Tiêu chí 11.2 5 

Tiêu chí 11.3 5 

Tiêu chí 11.4 4 

 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng 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, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Chiến lược phát triển Trường ĐHPY đã xác định mục tiêu để nâng cao chất lượng, trong 

đó xác định rõ lộ trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống, chính sách, quy trình, thủ tục, nguồn 

lực để thực hiện tốt nhất hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ. Cụ thể trong chiến lược phát triển 

trường ĐHPY giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 [H12.1.001] các mục tiêu phát 

triển và các giải pháp cụ thể về các hoạt động chính yếu, trong đó có nêu rõ: 

Về ĐT:“ĐT đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú 

Yên, khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và ĐT của  

tỉnh Phú Yên.” [H12.1.001 -tr8] 

Về NCKH: “Đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Trường ĐH Phú Yên là một 

trung tâm hoạt động có chất lượng và hiệu quả trong NCKH và chuyển giao công nghệ (Khoa 
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học xã hội và nhân văn, Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp…) của tỉnh Phú Yên, 

khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. [H12.1.001 -tr8] 

Về đội ngũ, tổ chức bộ máy: “Xây dựng đội ngũ GV của Nhà trường đủ về số lượng, đảm 

bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu  đáp ứng nhu cầu ĐT đa ngành, đa cấp. Xây dựng đội ngũ 

cán bộ quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự chuyển tiếp 

vững vàng, liên tục giữa các thế hệ cán bộ quản lý và GV. Xây dựng bộ máy đảm bảo tinh gọn, 

đủ năng lực quản trị mọi mặt hoạt động của Nhà trường.” [H12.1.001 -tr10] 

Về CSVC: “Xây dựng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn, đồng bộ, hiện đại đáp 

ứng yêu cầu cơ bản của ĐT theo hệ thống tín chỉ, hoạt động NCKH và các hoạt động khác, hoạt 

động vui chơi, giải trí cho SV…”[H12.1.001 -tr12]. 

Về tài chính: “Huy động mọi nguồn lực nhằm từng bước tạo nguồn tài chính đủ để đảm 

bảo hoạt động ĐT: Liên kết phát triển ĐT sau ĐH; Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính 

sách cho GVVC và SV theo quy định; Đảm bảo cho phục vụ hoạt động ĐT và NCKH; Từng 

bước tăng cường CSVC thiết bị phục vụ ĐT, NCKH và các hoạt động khác” [H12.1.001 -tr12] 

Về HTQT: “Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HTQT nhằm làm cho 

HTQT trở thành một trong những phương thức quan trọng, căn bản để góp phần nâng cao chất 

lượng ĐT, NCKH của Trường ĐHPY” [H12.1.001 -tr13]. 

Về CNTT: “Hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT; Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy, NCKH và công tác quản lý nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu của một trường ĐH tiên 

tiến.” [H12.1.001 -tr14] 

Về công tác HSSV: “Hoàn thiện bộ máy quản lý, đội ngũ làm công tác SV của Nhà trường 

theo hướng chuyên nghiệp về kỹ năng, chuẩn hóa về quy trình, đa dạng về phương pháp.Tạo 

môi trường chính trị, xã hội tốt để ĐT SV của Trường theo hướng phát triển toàn diện về đạo 

đức, sức khỏe, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết; có khả năng tìm kiếm 

việc làm và tự tạo việc làm phù hợp với chuyên ngành được ĐT; có khả năng đáp ứng yêu cầu 

của xã hội.” [H12.1.001 -tr15]. 

Về công tác ĐBCL: “Mục tiêu chung là ĐBCL Nhà trường, trong đó chủ yếu là ĐBCL 

ĐT bằng cách: kiểm định chất lượng tất cả các CTĐT; tập trung kiểm tra mục tiêu ĐT, kết quả 

thực hiện, kiểm tra nguồn nhân lực, vật lực phục vụ ĐT, đảm bảo việc thực hiện thành công Kế 

hoạch chiến lược của nhà trường.” [H12.1.001 -tr17] 
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Đi kèm với những mục tiêu trên là các mục tiêu cụ thể đi kèm giải pháp thực hiện từng 

mục tiêu đó. Đến năm 2021, Nhà trường đã ban hành chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai 

đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035 [H12.1.002] với các mục tiêu chung như sau: 

“Trường ĐH Phú Yên cam kết trở thành CSGD ĐH theo định hướng ứng dụng có uy tín, khẳng 

định giá trị thực chất trong ĐT, NCKH, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú 

Yên và cả nước”. Từ mục tiêu tổng quát nêu trên, Trường ĐHPY xác định các mục tiêu phát 

triển cụ thể đến năm 2025 như sau: 

“Mục tiêu 1: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của nhà trường theo định hướng là một 

cơ sở GDĐH ứng dụng. 

Mục tiêu 2: Xây dựng đội ngũ GVVC đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức, năng lực giảng dạy và NCKH. 

Mục tiêu 3: Mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình ĐT; gắn kết quả ĐT, 

bồi dưỡng với đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Mục tiêu 4: Chú trọng công tác NCKH theo định hướng ứng dụng, góp phần phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và khu vực. 

Mục tiêu 5: Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của NH sau khi tốt nghiệp 

đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập. 

Mục tiêu 6: Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục ĐH theo chuẩn quốc gia và khu vực. 

Mục tiêu 7: Xây dựng CSVC, trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, đáp ứng 

yêu cầu ĐT và NCKH. 

Mục tiêu 8: Thiết lập quan hệ với các CSGD ĐH trong và ngoài nước để nâng 

cao chất lượng ĐT và NCKH. 

Mục tiêu 9: Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính bền vững, hiệu quả thông qua 

việc khai thác tối đa các nguồn lực phát triển của nhà trường.”  

Chiến lược ĐBCL của Trường ĐHPY giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến 2030 

[H12.1.003] đã xác định các mục tiêu chung: “Xây dựng hoàn thiện hệ thống ĐBCL giáo dục 

của trường. Rà soát và cải tiến tất cả các hoạt động của trường theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất 

lượng CSGD của Bộ GDĐT. Triển khai TĐG và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và CTĐT theo 

tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực. Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong 

toàn bộ các hoạt động ĐT, NCKH và chuyển giao công nghệ.” 
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Từ các chiến lược trên, Nhà tường đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp 

hàng năm trong báo cáo tổng kết năm học [H12.1.004]; kế hoạch ĐBCL hàng năm [H12.1.005]; 

kế hoạch công tác hàng tháng trong báo cáo công tác tháng [H12.1.006]. Ngoài ra các tổ chức 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch hành động [H12.1.007][H12.1.008] để hỗ trợ 

các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ đạt mục tiêu chất lượng đề ra. Đặc biệt, Nhà trường ban hành 

chính sách chất lượng Trường ĐHPY theo Quyết định số 493/QĐ-ĐHPY ngày 28/12/2020 

[H12.1.009], trong đó thể hiện sự cam kết của Trường về chất lượng các hoạt động ĐT, NCKH, 

kết nối và PVCĐ đáp ứng tầm nhìn, sứ mạng đề ra.  

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Nhà trường, Trường ĐHPY đã ban 

hành các quy chế, quy định, quy trình nội bộ như: Quy chế làm việc của GV Trường ĐHPY 

[H12.1.010]; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY [H12.1.011]; Quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị [H12.1.011]; Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, 

nghỉ việc riêng của GVVC và người lao động [H12.1.012]; quy định chức năng nhiệm vụ của 

bộ môn [H12.1.013]; quy định chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập [H12.1.014]; Các quy 

định về NCKH của GV và SV [H12.1.015]; Quy định kết nối và phục vụ cộng đồng [H12.1.016]; 

quy chế chi tiêu nội bộ [H12.1.017]; Quy chế về công tác văn thư lưu trữ [H12.1.018]; Các quy 

trình quản lý ĐT đối với SV [H12.1.019]; quản lý các công tác của GV [H12.1.020]. Nhà trường 

cũng đã xây dựng đề án vị trí việc làm [H12.1.021] để sắp xếp nhân sự phù hợp với các yêu cầu 

công việc; Xây dựng các đề án thành lập, đổi tên, sáp nhập các đơn vị trực thuộc [H12.1.022] 

để tinh gọn bộ máy nhằm thúc đẩy sự phát triển thích hợp với nhu cầu và hiện trạng của trường. 

Nhà trường đã xây dựng quy chế làm việc của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng vào 

năm 2013 [H12.1.022-(1)] thể hiện rõ quy định về trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc 

của các thành viên BGH. Đến năm 2019, Trường ĐHPY ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường ĐHPY [H12.1.022-(2)]  để xác định rõ hơn nữa những quy định chung, tổ chức và 

quản lý các hoạt động của trường, GV và người học, tài chính và tài sản, nguyên tắc và chế độ 

làm việc. Và gần nhất là vào tháng 2 năm 2021, Nhà trường đã ban hàng quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐHPY [H12.1.022-(3)] cập nhật và chỉnh sửa một số nội dung của quy 

chế cũ để thích hợp với các quy chế hiện hành. Trong quy chế làm việc của GV Trường ĐHPY 

[H12.1.010] đã quy định bao gồm nhiệm vụ theo chức danh GV, định mức thời gian làm việc, 

giờ chuẩn giảng dạy, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác, khen thưởng và xử lý vi phạm. 
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Về thời gian làm việc đối với GVVC, người lao động khối hành chính Trường ĐHPY được thể 

hiện ở Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của GVVC và người 

lao động [H12.1.012]. 

Các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ còn được thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của 

nhà trường [H12.1.17] trong đó thể hiện rõ quy định về thù lao giảng dạy trong năm học, các 

chính sách về tài chính cho tất cả các hoạt động của Nhà trường. Bên cạnh đó, hằng năm nhà 

trường đều có xây dựng dự toán ngân sách nhà nước [H12.1.23] nhằm dự trù kinh phí và xây 

dựng kế hoạch thu chi hằng năm để tiến tới tự chủ hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên và một 

phần kinh phí đầu tư. 

Nhà trường xây dựng kế hoạch ĐBCL hằng năm [H12.1.005] trong có các hoạt động 

nhằm nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ. Xây dựng kế hoạch ĐT, bồi dưỡng đội ngũ 

GVVC đáp ứng yêu cầu theo vị trí việc làm tại các đơn vị [H12.1.024]; xây dựng kế hoạch 

tuyển dụng hàng năm [H12.1.025] để đảm bảo số lượng theo quy định về công tác ĐT và các 

công tác khác của Nhà trường; kế hoạch ĐT [H12.1.026] để nâng cao chất lượng đội ngũ GV. 

Trên cơ sở các chính sách, các giải pháp và kế hoạch thực hiện trong CLPT của Nhà 

trường trong các giai đoạn đều  thể hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng các chính sách, 

hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ. 

Các kế hoạch này bao gồm các chỉ tiêu về tuyển sinh, về ĐT, về phát triển đội ngũ, đầu tư mua 

sắm trang thiết bị... Bên cạnh đó nhà trường cũng có các phương hướng nhiệm vụ hằng năm 

[H12.1.004], các kế hoạch hoạt động của công đoàn [H12.1.007], Đoàn Thanh niên [H12.1.008] 

nhằm đề ra các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện đồng bộ trong toàn trường nhằm nâng cao chất 

lượng đảm bảo tốt nhất hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ trong từng năm học. Cụ thể, các nhiệm 

vụ của khoa là biên soạn tài liệu giảng dạy, thực hiện giảng dạy, hướng dẫn thực hiện khoá luận 

tốt nghiệp, thực hiện các đề tài NCKH, hướng dẫn SV NCKH, viết và đăng bài báo khoa học, 

tham gia hội nghị/hội thảo NCKH, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện kế hoạch ĐT, bồi 

dưỡng GVVC; nhiệm vụ các phòng/ban/trung tâm thực hiện các chỉ tiêu theo chức năng, nhiệm 

vụ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình, thủ 

tục để từng bước nâng cao chất lượng theo mục tiêu CLPT đã ban hành. Nhà trường cũng thường 

xuyên cập nhật bổ sung các quy định, hướng dẫn trong ĐT, NCKH, PVCĐ: Rà soát, chỉnh sửa 

CĐR được thực hiện theo quy trình xây dựng, rà soát và phát triển CĐR [H12.1.027] theo Quyết 
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định số 15/QĐ-ĐHPT ngày 08/01/2018 của Trường ĐHPY; Các quy định về phát triển CTĐT 

trình độ ĐH, CĐ của Trường ĐHPY [H12.1.028]; Các quy định về thực tập tốt nghiệp, khóa 

luận tốt nghiệp [H12.1.029]; hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận/đồ án tốt 

nghiệp [H12.1.030]; kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên môn [H12.1.031]; quy định 

về sở hữu tài sản trí tuệ Trường ĐHPY [H12.1.032]; quy định hoạt động kết nối và PVCĐ 

[H12.1.016]. 

 Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch và các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể dài hạn, trung hạn, 

ngắn hạn để thực hiện chiến lược và tầm nhìn đã xác lập. Các kế hoạch nâng cao chất lượng có 

tính kế thừa, liên tục gắn với các mốc thời gian đảm bảo tốt nhất các hoạt động ĐT, NCKH, 

PVCĐ của Trường. 

 TĐG tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để  

nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập. 

 Năm 2017, Trường ĐHPY đã ban hành quy định về hoạt động đối sánh so chuẩn của 

Trường ĐHPY [H12.2.001] và các kế hoạch so chuẩn đối sánh hằng năm [H12.2.002] trong đó 

nêu rõ các tiêu chí so chuẩn đối sánh như sau: 

Đối với hoạt động so chuẩn:  

“Đối với CSGD: Nhà trường lựa chọn Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT để tiến hành so 

chuẩn mọi hoạt động của nhà trường.  

Đối với CTĐT: Các CTĐT đều được thực hiện so chuẩn theo Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT về đánh giá CTĐT đồng thời đối với mỗi ngành ĐT đào tạo giáo viên đều căn cứ vào 

các thông tư hướng dẫn cụ thể như sau: 

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thực hiện theo Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT. 

Đối với ngành Giáo dục Tiểu học: thực hiện theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT. 

Đối với các ngành ĐT giáo viên trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông): thực 

hiện theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT” [H12.2.002- (1)] 

 Đến năm 2018, với sự thay đổi của các hướng dẫn của Bộ GDĐT về chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên nên nhà trường đã xác định hoạt động so chuẩn như sau: 

“Đối với CTĐT: Các CTĐT đều được thực hiện so chuẩn theo Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT về đánh giá CTĐT đồng thời đối với mỗi ngành ĐT giáo viên đều căn cứ các thông tư 
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hướng dẫn cụ thể như sau: 

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thực hiện theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT. 

Đối với các ngành ĐT giáo viên phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông) thực hiện theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.” [H12.2.002- (2,3,4,5)]. 

Đối với hoạt động đối sánh, Nhà trường xác định các tiêu chí để lựa chọn các đối tác như 

sau: “Trường ĐH địa phương có các ngành ĐT tương tự như Trường ĐHPY; Trường ĐH cùng 

khu vực địa lý với Trường ĐHPY; Các CSGD ĐH, viện nghiên cứu có quan hệ hợp tác với 

Trường ĐHPY; Các CSGD ĐH có truyền thống ĐT ngành sư phạm lâu năm; Các CSGD ĐH có 

điểm xuất phát từ trường CĐ như Trường ĐHPY.”  

Trong quy định so chuẩn đối sánh chất lượng giáo dục của Trường ĐHPY ban hành vào 

năm 2017 [H12.2.001 – (1)], xác định rõ các nội dung để thực hiện đối sánh chất lượng như sau: 

Về bộ máy nhân sự, có 6 tiêu chí: đối sánh về tỷ lệ GV/SV; tỷ lệ nhân viên/SV; tỷ lệ GV 

có trình độ tiến sỹ/SV; tỷ lệ GV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tỷ lệ GV được ĐT, bồi dưỡng 

hằng năm; số lượng các đơn vị trong trường. 

Về hoạt động ĐT có 7 tiêu chí: đối sánh về tỷ lệ SV tốt nghiệp của các CTĐT; tỷ lệ SV 

thôi học của các CTĐT; thời gian tốt nghiệp trung bình của SV các CTĐT; tỉ lệ có việc làm và 

mức độ đáp ứng  công việc của NH sau 01 năm tốt nghiệp; tỉ lệ có việc làm và mức độ đáp 

ứng  công việc của NH sau 03 năm tốt nghiệp; tỉ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng  công việc 

của NH sau  01 năm  tốt nghiệp chung toàn trường; tỉ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng  công 

việc của NH sau  01 năm tốt nghiệp chung toàn trường. 

Về hoạt động NCKH có 17 tiêu chí: Số lượng đề tài cấp quốc gia; Số lượng đề tài cấp 

tỉnh; Số lượng đề tài cơ sở (Cấp Trường); Số lượng giáo trình (do GV trường biên soạn hoặc 

đồng biên soạn); Số lượng sách chuyên khảo, tham khảo, hướng dẫn ( do GV trường biên soạn 

hoặc đồng biên soạn); Số lượng các giải thưởng NCKH; Số lượng bài báo đăng tạp chí khoa học 

trong nước; Bài báo đăng tạp chí khoa học nước ngoài (ISI, SCI, SCIE, SSCI, Scoup); Báo cáo 

đăng tại Hội nghị trong nước; Số lượng báo cáo đăng tại hội nghị nước ngoài; Số lượng các sản 

phẩm chuyển giao KHCN; Số lượng đề tài NCKH cấp trường của SV; Số bài báo đăng trên tạp 

chí khoa học của SV; Số bài báo cáo đăng tại Hội nghị NCKH trong nước của SV; Số giải 

thưởng NCKH toàn quốc của SV; Số lượng Khóa luận/đồ án tốt nghiệp; Số lượng các cuộc thi 

SV khởi nghiệp. 
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Về hoạt động HTQT có 2 tiêu chí: số lượng người nước ngoài đến học tập và làm việc 

tại trường; Số lượng các đối tác quốc tế. 

Về hoạt động kết nối và PVCĐ có 5 tiêu chí: Số lượng hoạt động được tổ chức, tham gia; 

Kinh phí đóng góp cho các quỹ; Số lượng SV tham gia; Số lượng hiến máu nhân đạo hàng năm 

(đơn vị máu);Số lượng các công trình nhà tình thương, tình nghĩa. 

Về CSVC có 5 tiêu chí: Số lượng phòng thí nghiệm, thực hành; Số lượng phòng học có 

máy chiếu, tivi; Số phòng ở ký túc xá; Số lượng sách, giáo trình; Diện tích đất/ SV. 

Đến năm 2020, Trường ĐHPY ban hành quy định so chuẩn, đối sánh [H12.2.001 – (2)] 

chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung trong các tiêu chí đối sánh, quy định cụ thể các tiêu chí 

thực hiện đối sánh ngoài, các tiêu chí thực hiện đối sánh nội bộ cũng như bổ sung một số tiêu 

chí theo đề nghị của các đơn vị.  

 Trong các quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh, Nhà trường đã ban hành các quy trình 

đối sánh so chuẩn để các đơn vị thực hiện thống nhất và phù hợp như sau: 

Quy trình so chuẩn có 4 bước: Bước 1: Lựa chọn đối tượng so chuẩn; Bước 2: Thống kê 

dữ liệu theo yêu cầu của các công văn so chuẩn; Bước 3: Đánh giá theo các tiêu chuẩn; Bước 4: 

Sử dụng kết quả so chuẩn. 

Quy trình đối sánh: 

- Đối sánh trong có 3 bước: Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu đối sánh; Bước 2: Đánh giá theo 

các tiêu chí đối sánh; Bước 3: Sử dụng kết quả đối sánh. 

- Đối sánh ngoài có 4 bước: Bước 1: Lựa chọn đối tượng đối sánh; Bước 2: Chuẩn bị dữ 

liệu đối sánh; Bước 3: Đánh giá theo các tiêu chí đối sánh; Bước 4: Sử dụng kết quả đối sánh. 

Nhà trường đã ban hành văn bản lựa chọn đối tác có tiêu chí lựa chọn đối tác so chuẩn, 

nội dung so chuẩn, đối sánh đầy đủ, rõ ràng, bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Các thông tin 

so chuẩn đối sánh đã giúp Trường có một hệ thống ĐBCL bên trong bền vững, bao gồm các 

chính sách, các quy trình, thủ tục và các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác ĐT, NCKH và 

PVCĐ. Tuy nhiên, chưa có quy trình thống nhất chung trong quá trình xây dựng tiêu chí lựa 

chọn đối sánh, so chuẩn. 

 TĐG tiêu chí đạt mức: 5 
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Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động 

ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. 

 Nhà trường đã thực hiện việc so chuẩn và đối sánh chất lượng nhằm tăng cường các hoạt 

động ĐBCL. Căn cứ quyết định ban hành quy định so chuẩn đối sánh của Trường ĐHPY 

[H12.3.001], các kế hoạch so chuẩn đối sánh hằng năm [H12.3.002] trong đó có các tiêu chí mà 

nhà Trường áp dụng thực hiện so chuẩn đối sánh chất lượng. Các kết quả được thể hiện trong 

báo cáo so chuẩn đối sánh của các trường [H12.3.003] cụ thể một số tiêu chí như sau:  

Bảng 12.3.1. Bảng đối sánh SV tốt nghiệp từ năm 2017 đến năm 2021 

Các tiêu chí 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Tỷ lệ SV tốt nghiệp đại học (tính theo 

năm tốt nghiệp) 
83.33 80.54 81.6 83.98 73.02 

Tỷ lệ SV tốt nghiệp hệ cao đẳng (tính 

theo năm tốt nghiệp) 
78.79 78.71 85.71 41.67 90.24 

Thời gian tốt nghiệp trung bình hệ đại 

học tính bằng tháng (tính theo năm tốt 

nghiệp) 

49.96 49.26 49.4 48.73 18 

Thời gian tốt nghiệp trung bình hệ cao 

đẳng tính bằng tháng (tính theo năm 

tốt nghiệp) 

38.59 39.6 38.66 38.85 36 

Tỉ lệ có việc làm  75,2 93,8 88.8 96,8 92,7 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tỷ lệ thôi học hệ đại học (tính theo 

khoá ĐT) 
6.7 30.42 26.47 15.5 4.88 

Tỷ lệ thôi học hệ cao đẳng (tính theo 

khoá ĐT) 
31.18 19.44 30.3 10.53 0 

      

 

Bảng 12.3.2. Bảng đối sánh NCKH của GV từ năm 2017 đến năm 2021. 
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Các loại hình nghiên cứu 

Thời gian (Năm học) 
Tổng 

số 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018 -

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Đề tài cấp quốc gia 

(hợp tác nghiên cứu) 
0 0 0 0 3 3 

Đề tài cấp tỉnh 0 1 1 0 1 3 

Đề tài cơ sở (Cấp Trường) 16 10 8 7 5 46 

- Giáo trình, sách 

- Sách chuyên khảo, tham khảo, 

hướng dẫn 

1 1 0 0 0 2 

3 0 2 1 2 8 

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong 

nước 
67 43 71 69 44 294 

Bài báo đăng tạp chí khoa học nước 

ngoài (ISI, SCI, SCIE, SSCI, Scoup) 
5 4 6 11 8 34 

Báo cáo đăng tại Hội nghị trong nước 68 43 67 22 58 258 

Báo cáo đăng tại Hội nghị nước ngoài 1 9 1 12 7 30 

Bài báo đăng trên Tạp chí Trường Đại 

học Phú Yên 
41 42 36 38 30 187 

Giải thưởng nghệ thuật 2 1 2 1 0 6 

Sản phẩm chuyển giao KHCN 0 0 0 0 0 0 

Tổng  204 154 194 161 158 871 

Nhà trường thực hiện đối sánh về các tác động, kết quả của hoạt động PVCĐ, đã có những 

cải tiến để đa dạng hóa loại hình, tăng số lượng người tham gia. Cụ thể:  

Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường tổ chức 12 lớp bồi dưỡng cán bộ công chức cấp cơ sở 

với 457 lượt cán bộ được ĐT [H12.3.014-(1)]; 3 lớp nghề trồng nấm vào năm 2017 với 85 học 

viên [H12.3.014 – (2)]; 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục với 416 học viên [H12.3.014 

– (3)]; 174 lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với 5100 học viên; 9 lớp bồi dưỡng 

cán bộ xã kết hợp với liên minh hợp tác xã với 166 học viên [H12.3.014 – (4)]. Bên cạnh đó 

trường còn triển khai ĐT các lớp chính quy, liên thông văn bằng 2 theo nhu cầu của người học 
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và đáp ứng nhu cầu xã hội. Số lượng cụ thể được thể hiện trong bảng đối sánh sau: 

Bảng 12.3.3 Bảng đối sánh hoạt động phục vụ cộng đồng của công tác ĐT. 

Hoạt động ĐT 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Lớp bồi dưỡng cán bộ công chức cấp 

cơ sở 
     

Số lớp  06 01 05  

Số lượng học viên  276 27 154  

Lớp nghề trồng nấm      

Số lớp 03     

Số lượng học viên 85     

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo 

dục 
     

Số lớp 03 02 04   

Số lượng học viên 145 100 171   

Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 
     

Số lớp  18 14 13 129 

Số lượng học viên  789 676 233 3402 

Lớp bồi dưỡng cán bộ xã      

Số lớp 02 02 02 03  

Số lượng học viên 27 51 43 45  

Văn bằng 2      

Số lớp  02 02 03 01 

Số lượng học viên  90 106 154 60 

Liên thông chính quy      

Số lớp 01  03 04 01 

Số lượng học viên 33  123 108 33 

Liên thông VLVH      
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Số lớp 06 05 02 04 01 

Số lượng học viên 289 268 77 190 71 

Tổng số lớp: 15 35 28 32 132 

Tổng số học viên: 579 1574 1223 884 3566 

 

Nhà trường thực hiện so chuẩn đối sánh bên ngoài về bộ máy tổ chức, NCKH, các hoạt 

động PVCĐ, CSVC với các trường: Trường ĐH Phạm Văn Đồng và Trường ĐH Xây dựng 

Miền Trung là đối tác được chọn qua các tiêu chuẩn thể hiện trong các kế hoạch so chuẩn đối 

sánh của Trường ĐHPY. Đặc biệt về chất lượng CTĐT, Trường ĐHPY đã lựa chọn Trường ĐH 

Phạm Văn Đồng là trường có môi trường ĐT và các ngành ĐT tương đương với ĐHPY để thực 

hiện đối sánh. Tất cả các kết quả đối sánh với các CSGD đều được thể hiện trong báo cáo đối 

sánh hằng năm của trường. 

 Nhà trường sử dụng kết quả đối sánh bên trong và đối sánh với các đối tác để tăng cường 

các hoạt động ĐBCL như: Điều chỉnh mục tiêu trong CLPT của trường giai đoạn 2020-2025 

[H12.3.005] trong đó có đặt mục tiêu về kiểm định chất lượng giáo dục như sau: “Có 60% 

chương trình ĐT được cập nhật theo chương trình tiên tiến, chuẩn quốc gia, chuẩn AUN - QA 

và đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Tỷ lệ SV có việc làm ngay, sau khi ra trường 

đạt từ 80% đến 85%. Nhà trường được kiểm định theo chuẩn quốc gia và khu vực.” [H12.3.005-

tr20]; Về bộ máy, nhân sự trường có mục tiêu là: “Xây dựng tổ chức bộ máy hợp lý, đủ năng 

lực quản trị hoạt động của nhà trường, giảm ít nhất 10% số đơn vị thuộc Trường so với hiện nay 

để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện đúng Luật Giáo 

dục ĐH và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Tổ chức bộ máy của nhà 

trường gồm: Hội đồng trường, Hội đồng khoa học và ĐT, Lãnh đạo trường: 04 (gồm 01 Hiệu 

trưởng và 03 Phó hiệu trưởng) và 20 đơn vị”[H12.3.005-tr14,15], “Tăng cường đội ngũ GV 

trực tiếp làm công tác giảng dạy, NCKH bảo đảm các tiêu chuẩn quy định, ĐT đội ngũ nhân lực 

chủ yếu theo hướng ứng dụng, NCKH và công nghệ; có năng lực chủ trì nghiên cứu, giải quyết 

những nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ. Tăng tỉ lệ GV có trình độ tiến sĩ, GV có kĩ năng 

hướng dẫn SV trong các hoạt động thực hành, ứng dụng, ĐT đội ngũ nhân lực có kĩ thuật, tay 

nghề cao. Đến năm 2025, nhà trường có 100% GV đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp (trong đó 

2.6% GV hạng I, 27% GV hạng II), có ít nhất 2.6% GV được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, 
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50% GV đạt trình độ tiến sĩ. ĐT, bồi dưỡng ít nhất 50% đội ngũ GVVC đảm bảo trình lộ ngoại 

ngữ để làm việc trực tiếp với các ĐH của khu vực và thế giới, 100% GVVC sử dụng thành thạo 

tin học trong giảng dạy, chuyên môn và nghiệp vụ. Mỗi ngành ĐT phải có ít nhất 05 GV là làm 

hạt nhân để đảm bảo ngành ĐT và xây dựng, phát triển đội ngũ GV cho ngành đó”[H12.3.005-

tr15,16]; Về ĐT trường cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể như: “Đến năm 2025 quy mô ĐT, 

bồi dưỡng của nhà trường đạt từ 4.000 đến 5.000 người học/năm với ít nhất 03 ngành ĐT thạc 

sĩ, 13 ngành ĐT ĐH, 01 ngành ĐT CĐ và 50 chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ/chứng nhận. 

Các chương trình ĐT, bồi dưỡng đều được xây dựng theo hướng phát triển năng lực người học, 

trong đó có ít nhất 02 CTĐT tiên tiến trình độ ĐH. Xây dựng và hoàn chỉnh 02 CTĐT tiếng Việt 

cho SV Lào và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên (chương trình ngắn hạn và dài hạn). 

Đổi mới hình thức ĐT truyền thống, xây dựng và vận hành hệ thống ĐT từ xa. Đến năm 2025, 

có ít nhất 02 chương trình ĐT trình độ ĐH và 20 chương trình bồi dưỡng từ xa. Kết hợp hài hòa 

giữa hình thức ĐT truyền thống và ĐT từ xa. Phấn đấu có ít nhất 30% nội dung chương trình 

ĐT và 50% nội dung chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo hình thức ĐT từ 

xa.”[H12.3.005-tr16,17]; Về công tác NCKH, Nhà trường cũng đề ra các mục tiêu về công bố 

khoa học, đề tài khoa học, tạp chí khoa học, hội thảo khoa học và một số chỉ tiêu khác như “mỗi 

năm xuất bản ít nhất 01 cuốn sách chuyên khảo; thành lập từ 03 đến 05 nhóm nghiên cứu liên 

ngành hoạt động có hiệu quả; xây dựng và phát triển từ 01 đến 02 nhóm nghiên cứu mạnh; thành 

lập Quỹ phát triển KHCN của trường; tăng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công 

nghệ hàng năm chiếm từ 04% đến 5% nguồn thu của nhà trường; thực hiện thường xuyên công 

bố các kết quả NCKH trên website của trường.”[H12.3.005 -tr18];   

 Nhà trường đã rà soát điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ [H12.3.006] để phục hợp với yêu 

cầu các hoạt động của Nhà trường, khuyến khích việc ĐT, bồi dưỡng phát triển đội ngũ phục vụ 

hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của trường đặc biệt trong đó có chế độ chi cho GV đi học nâng 

cao trình độ, tham gia hội nghị, tập huấn; Trường ĐHPY đã ban hành quy định về việc tuyển 

dụng VC vào năm 2017 và chỉnh sửa bổ sung vào năm 2019 [H12.3.007]. Thực hiện so sánh về 

tỉ lệ tốt nghiệp hằng năm, thời gian tốt nghiệp trung bình; đối sánh tỷ lệ SV nghỉ học/bỏ học các 

khóa giai đoạn 2016 - 2020 [H12.3.003] để đánh giá học lực chung của SV toàn khoá. Từ các 

kết quả đối sánh về hoạt động ĐT, Nhà trường rà soát, điều chỉnh CĐR các chương trình giáo 

dục ĐH [H12.3.008]; cải tiến, bổ sung, phát triển CTĐT [H12.3.009][H12.3.010]; tổ chức các 
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hoạt động dự giờ đánh giá để rút kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy [H12.3.011]; hằng 

năm, Trường ĐHPY đều tổ chức kiểm tra tổng kết giờ lao động, kiểm tra học chế [12.3.012] từ 

đó chỉnh sửa phân công lao động hợp lý và hoàn thiện hồ sơ chuyên môn nhằm nâng cao chất 

lượng giảng dạy. Nhà trường cũng đã chỉnh sửa bổ sung quy định về quy chế làm việc của GV 

[H12.3.013], quy định mức giờ chuẩn cho từng đối tượng GV tại Trường ĐHPY, số lượng giờ 

NCKH và giờ dành cho các hoạt động chuyên môm khác cần hoàn thành. Trường cũng tổ chức 

tập huấn về công tác ĐBCL cho GVVC trong trường, cụ thể vào năm 2017 đã tổ chức tập huấn 

về Thông tư 12 cho 54 GVVC; Năm 2021, nhà trường cũng đã tổ chức tập huấn về TĐG theo 

Thông tư 12 cho 35 GVVC [H12.3.014]; Cử VC làm quán sát viên đánh giá ngoài về CTĐT và 

CSGD [H12.3.015]; Cử GVVC tham gia lớp ĐT kiểm định viên kiểm định CLGD [H12.3.016].  

Từ kết quả so chuẩn đối sánh giúp Nhà trường xây dựng một hệ thống ĐBCL bên trong 

hoạt động hiệu quả và bền vững.  

 Từ kết quả đối sánh, Nhà trường đã có những điều chỉnh, đổi mới chính sách thu hút trong 

tuyển sinh [H12.3.017]; đa dạng hoá các loại hình ĐT, đổi mới phương pháp giảng dạy 

[H12.3.018]; đổi mới các phương pháp kiểm tra, đánh giá [H12.3.019]; xây dựng các bài giảng 

điện tử [H12.3.020]; thưởng các bài báo NCKH đạt tiêu chuẩn đăng trên các tạp chí trong nước 

và quốc tế [H12.3.021]; tham gia các cuộc thi olympic toán học [H12.3.022]; tham dự các giải 

đấu Vovinam toàn quốc, các cuộc thi do Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức [H12.3.023]. 

Trường thực hiện so chuẩn đối sánh đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực đổi mới và 

khuyến khích sự sáng tạo các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

 TĐG tiêu chí đạt mức: 5 

 Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà 

soát. 

 Nhà trường đã rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất 

lượng 2 lần trong 5 năm của chu kỳ đánh giá, đảm bảo mọi hoạt động được đi đúng hướng, phù 

hợp với các chức năng nhiệm vụ và CLPT của Trường qua các giai đoạn. Vào tháng 9/2017, 

Nhà trường đã ban hành quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh của Trường ĐHPY 

[H12.4.001]. Đến năm 2020, với sự góp ý của các đơn vị [H12.4.002], Trường ĐHPY đã chỉnh 

sửa và ban hành lại quy định về hoạt động đối sánh so chuẩn tại Trường ĐHPY [H12.4.003]. 

Trường ĐHPY thực hiện quản lý công tác văn thư lưu trữ theo các quy định của nhà nước 
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[H12.4.004] đến năm 2021 Nhà trường đã ban hành văn bản quy định về quy chế công tác văn 

thư lưu trữ tại Trường ĐHPY [H12.4.005]; Bên cạnh đó, từ năm 2018 nhà trường đã thực hiện 

công tác chấm điểm công tác văn thư lưu trữ tại Trường ĐHPY [H12.4.006]  với mục đích rà 

soát, đánh giá hệ thống văn bản quản lý của Trường ĐHPY. Kế hoạch ĐBCL hằng năm 

[H12.4.007] cũng thể hiện việc rà soát các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục ĐBCL; Các 

quy chế, quy định về ĐT [H12.4.008], về NCKH [H12.4.009], Quy định về chức năng nhiệm 

vụ của GV tại trường ĐHPY [H12.4.010] cũng thường xuyên được bổ sung, rà soát theo các 

quy định hiện hành;  

Từ năm 2017, Nhà trường lựa chọn thông tin so chuẩn “Đối với cơ sở giáo dục: Nhà 

trường lựa chọn thông tư 12/2017/TT-BGDĐT để tiến hành so chuẩn mọi hoạt động của nhà 

trường. Đối với chương trình ĐT(CTĐT): Các CTĐT đều được thực hiện so chuẩn theo Thông 

tư 04/2016/TT-BGDĐT về đánh giá CTĐT” đối với các ngành đào tạo giáo viên thực hiện so 

chuẩn theo các thông tư hiện hành như Trường đã lựa chọn (2017): “Đối với ngành Giáo dục 

Mầm non: thực hiện theo Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT; Đối với ngành GDTH: thực hiện 

theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT; Đối với các ngành ĐT giáo viên Trung học (trung học 

cơ sở, trung học phổ thông): thực hiện theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT”. Đến năm 2018, do 

có có sự thay đổi trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp, nhà trường đã lựa chọn so chuẩn 

như sau “Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thực hiện theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT; Đối 

với các ngành ĐT giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: thực hiện theo Thông 

tư 20/2018/TT-BGDĐT.” Những thông tin này đều được đề cập trong kế hoạch đối sánh so 

chuẩn hằng năm của Trường ĐHPY [H12.4.011]. Nhà trường đã ban hành quy định về hoạt 

động so chuẩn, đối sánh tại trường ĐHPY, trong đó có nêu rõ quy trình đối sánh so chuẩn, đối 

sánh [H12.4.001-(1)], và được bổ sung cụ thể cho từng hoạt động đối sánh nội bộ và đối sánh 

ngoài ở quy trình ban hành năm 2020 [H12.4.001 –(2)], quy trình so chuẩn gồm 4 bước, đối 

sánh nội bộ gồm 3 bước và đối sánh ngoài gồm 4 bước. Các quy định này còn chỉ rõ các sử dụng 

kết quả so chuẩn đối sánh “Phân tích đánh giá hiện trạng của đơn vị, làm căn cứ để xác định mục 

tiêu phát triển, xây dựng chỉ tiêu và các giải pháp, xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn hoặc điều chỉnh chiến lược phát triển của Nhà trường. Làm căn cứ để xây dựng kế hoạch 

năm học.” Dựa trên báo cáo tổng hợp kết quả so chuẩn, đối sánh [H12.4.011], Nhà trường đã 

cải tiến các văn bản và hoạt động trong toàn trường. 
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Hoạt động rà soát các quy trình, thủ tục về ĐBCL được tiến hành thường xuyên hằng 

năm, trong đó quy trình lựa chọn thông tin so chuẩn đối sánh đã được rà soát vào  năm 2020.  

Trong khi rà soát, Trường ĐHPY đã thực hiện tham chiếu các tiêu chí đối sánh với các 

trường được lựa chọn là: Trường ĐH Xây dựng Miền Trung về các tiêu chí của bộ máy nhân 

sự, NCKH, CSVC, HTQT, PVCĐ; Trường ĐH Phạm Văn Đồng đối chiếu các tiêu chí về bộ 

máy nhân sự, CTĐT, NCKH, CSVC, HTQT, PVCĐ [H12.4.011]. Căn cứ vào kết quả đối sánh, 

tình hình thực tiễn của Trường để đề xuất cải tiến lựa chọn, xác định thang đo chuẩn [H12.4.002]. 

Nhà trường đã thực hiện rất hiệu quả khi xác định các thang đo chuẩn trong quá trình tuyển sinh 

[H12.4.012]. Các khoa, tổ bộ môn đã thành lập tổ soạn thảo rà soát, điều chỉnh bổ sung CĐR và 

CTĐT theo hướng phát huy năng lực và định hướng ứng dụng nghề nghiệp [H12.4.013], trong 

CTĐT và CĐR được ban hành [H12.4.014][H12.4.015]. Công tác NCKH, trong các KH hằng 

năm về NCKH [H12.4.016], quy định về hoạt động PVCĐ [H21.4.017].  

Nhà trường đã tham chiếu với các CSGD khác để lựa chọn các tiêu chí so chuẩn, đối sánh 

phù hợp với thực tiễn của Trường, nâng cao hiệu quả công tác ĐT, NCKH và PVCĐ. 

TĐG tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn vả đối sánh được 

cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

Vào tháng 9/2017, Nhà trường đã ban hành quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh của 

Trường ĐHPY [H12.5.001], trong đó đã nêu rõ mục đích, phạm vi đối tượng, sử dụng các kết 

quả đối sánh so chuẩn, quy trình thực hiện đối sánh, so chuẩn và quan trọng nhất là bộ tiêu chí 

đối sánh của Trường ĐHPY. Đến năm 2020, với sự góp ý của các đơn vị [H12.5.002], Trường 

ĐHPY đã chỉnh sửa và ban hành lại quy định về hoạt động đối sánh so chuẩn tại trường ĐHPY 

[H12.5.003]. Quy định mới đã làm rõ quy trình đối sánh nội bộ và đối sánh ngoài để giúp các 

đơn vị có thể xác định rõ cách thực hiện các hình thức đối sánh phù hợp, đồng thời bổ sung thêm 

một số tiêu chí phù hợp với các hoạt động của từng đơn vị và phù hợp với các quy định hiện 

hành. 

Bên cạnh quy trình so chuẩn, Nhà trường còn ban hành các kế hoạch so chuẩn đối sánh 

[H12.5.004] hằng năm nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường 

ĐHPY. Các kế hoạch so chuẩn đối sánh hằng năm của Trường ĐHPY luôn được thực hiện đúng 
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theo các quy định và hoạt động của các đơn vị theo từng giai đoạn. 

 Cụ thể đối với hoạt động so chuẩn, vào năm 2017 [H12,5,004 –(1)] Nhà trường đã xác 

định các căn cứ quy định để so chuẩn là: 

“Đối với cơ sở giáo dục: Nhà trường lựa chọn thông tư 12/2017/TT-BGDĐT để tiến hành 

so chuẩn mọi hoạt động của nhà trường. 

Đối với CTĐT: Các CTĐT đều được thực hiện so chuẩn theo Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT về đánh giá chương trình ĐT đồng thời đối với mỗi ngành ĐT giáo viên đều có các 

thông tư hướng dẫn cụ thể như sau: 

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thực hiện theo Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT.  

Đối với ngành Giáo dục Tiểu học: thực hiện theo Quyết định 14/207/QĐ-BGDĐT. 

Đối với các ngành ĐT giáo viên Trung học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông) thực hiện theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT.” 

Từ năm 2018 [H12.5.004 –(2,3,4,5)] trở về sau, với sự thay đổi của các thông tư hướng 

dẫn về chuẩn nghề nghiệp, Nhà trường đã thay đổi các văn bản so chuẩn thành: 

“Đối với cơ sở giáo dục: Nhà trường lựa chọn Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT để tiến 

hành so chuẩn mọi hoạt động của nhà trường. 

Đối với CTĐT: Các CTĐT đều được thực hiện so chuẩn theo Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT về đánh giá chương trình ĐT đồng thời đối với mỗi ngành ĐT giáo viên đều có các 

thông tư hướng dẫn cụ thể như sau: 

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thực hiện theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT 

Đối với ngành ĐT giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: thực hiện 

theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.” 

Đối với hoạt động so chuẩn, Nhà trường đã xác định các tiêu chuẩn lựa chọn đối tác là: 

“Trường ĐH địa phương có các ngành ĐT tương tự như Trường ĐHPY; Trường ĐH cùng khu 

vực địa lý với Trường ĐHPY; Các CSGD ĐH, viện nghiên cứu có quan hệ hợp tác với Trường 

ĐHPY; Các CSGD ĐH có truyền thống ĐT giáo viên lâu năm; Các CSGD ĐH có tiền thân từ 

trường CĐ như Trường ĐHPY”. Với các tiêu chí như vậy, Trường ĐHPY đã lựa chọn 2 trường 

để thực hiện đối sánh là Trường ĐH Xây dựng Miền Trung và Trường ĐH Phạm Văn Đồng, 

một trường cùng tỉnh cùng có tiền thân là trường CĐ và một trường là trường ĐH địa phương 

có các ngành học tương tự ĐHPY. 
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Với các kết quả đối sánh hằng năm được trình bày qua các báo cáo đối sánh [H12.5.005], 

Nhà trường đã có các điều chỉnh bổ sung phù hợp với các hoạt động ĐT, CNKH, PVCĐ như: 

Về hoạt động ĐT: Trường đã ban hành quy định về xây dựng, rà soát và phát triển chuẩn 

đầu ra [H12.5.006] với các yêu cầu về hình thức, nội dung, cấu trúc của CĐR đối với các CTĐT 

tại Trường ĐHPY. Dựa trên quy định đó, hằng năm các khoa thực hiện rà soát, điều chỉnh, xây 

dựng CĐR phù hợp với mục đích ĐT từng CTĐT cụ thể [H12.5.007]. Các quy trình xây dựng 

CTĐT cũng được chỉnh sửa, cập nhật [H12.5.008], các khoa và bộ môn đều rà soát chỉnh sửa 

CTĐT hằng năm để phù hợp với quy định hiện hành và nhu cầu của thị trường lao động. Về đề 

cương chi tiết học phần hằng năm đều được các khoa và bộ môn chỉnh sửa phù hợp [H12.5.009]. 

Kết quả cải tiến được thể hiện rõ nét trong các CTĐT đã điều chỉnh: tăng cường các học phần 

thực hành, thực tập và các học phần chuyên ngành; tăng cường các đồ án chuyên ngành; tăng 

cường các hoạt động ngoại khoá [H12.5.010].  

Về hoạt động NCKH: việc điều chỉnh quy trình lựa chọn các thông tin so chuẩn đối sánh 

đã được sử dụng để điều chỉnh các chính sách về NCKH, ví dụ như: quy đổi hoạt động NCKH 

thành giờ làm việc; quy định số bài báo NCKH và đề tài của GV hàng năm [H12.5.011] định 

mức tài chính cho các đề tài [H12.5.012]. 

Về hoạt động PVCĐ, thông tin phản hồi từ cộng đồng, GVVC và SV được sử dụng để 

tăng cường chất lượng các hoạt động cộng đồng hàng năm, ví dụ tăng cường các hoạt động tình 

nguyện (mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, xuân tình nguyện, chủ nhật xanh…), đa dạng các loại 

hình an sinh xã hội, các hoạt động chuyển giao KHCN… [H12.5.013], [H12.5.014], 

[H12.5.015], [H12.5.016]. 

Tuy nhiên, việc chia sẻ kết quả phân tích so chuẩn và đối sánh chất lượng giữa các đơn 

vị trong Trường để phục vụ cải tiến chất lượng đồng bộ còn hạn chế. 

TĐG tiêu chí đạt mức: 4 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 12 

1. Tóm tắt điểm mạnh. 

Trường ĐHPY đã xây dựng CLPT với các mục tiêu và các giải pháp thực hiện rõ ràng cụ 

thể, sớm có kế hoạch về đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH và đã triển khai trong 

toàn trường. Nhà trường có các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về các mặt hoạt động. 

Nhà trường có quy định cụ thể rõ ràng về các tiêu chí để lựa chọn đối tác đối sánh, so 
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chuẩn. Trường ĐHPY đã xác định rõ các tiêu chuẩn đối sánh trong các hoạt động của trường. 

Nhà trường đã có các đối tác chiến lược thực hiện đối sánh hằng năm. 

Nhà trường đã sử dụng kết quả đối sánh để cải tiến công tác ĐT, NCKH, PVCĐ một cách 

hiệu quả.  

Nhà trường có rà soát điều chỉnh quy trình so chuẩn, đối sánh định kỳ và thường xuyên 

cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành. 

Các kết quả đối sánh được sử dụng một cách hiệu quả hiệu quả trong việc nâng cao chất 

lượng ĐT, NCKH, PVCĐ. 

Nhà trường đã có cải tiến quy trình so chuẩn đối sánh phù hợp với các quy định hiện hành 

và nhiệm vụ của các đơn vị. 

Trường ĐHPY có kế hoạch đối sánh hằng năm, có tổng kết, đánh giá kết quả đối sánh hằng 

năm và áp dụng để nâng cao chất lượng công tác ĐT, NCKH, PVCĐ. 

2. Tóm tắt điểm tồn tại 

Nhà trường chưa xây dựng kế hoạch thực hiện CLPT riêng với các mốc thời gian cụ thể 

mà chỉ nêu chung chung trong CLPT. 

Chưa có hướng dẫn riêng cho hoạt động đối sánh, so chuẩn mà chỉ có quy trình được ban 

hành trong quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh. 

Các đối tác thực hiện so chuẩn đối sánh còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn trong việc xin số 

liệu khi đối sánh ngoài. 

 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện (bắt 

đầu và 

hoàn 

thành) 

Ghi chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

- Ban hành kế hoạch thực hiện 

CLPT dài hạn, trung hạn và 

ngắn hạn và các hướng dẫn 

thực hiện 

Ban chiến 

lược. 

6/2022  
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2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

-Xây dựng hướng dẫn so 

chuẩn đối sánh và hoàn thiện 

các tiêu chí đối sánh, so chuẩn. 

 

Phòng QLCL, 

các đơn vị. 

6/2022   

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

 - Tìm kiếm và phát triển hệ 

thống đối tác đối sánh thường 

xuyên để hoàn thiện hệ thống 

số liệu. 

Phòng QLCL, 

các đơn vị liên 

quan 

6/2022  

 

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn 12 4.80 

Tiêu chí 12.1 5 

Tiêu chí 12.2 5 

Tiêu chí 12.3 5 

Tiêu chí 12.4 5 

Tiêu chí 12.5 4 

 

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 

CTĐT khác nhau của CSGD. 

Đề án tuyển sinh hằng năm của Trường ĐH Phú Yên có công bố rõ ràng chính sách tuyển 

sinh của Nhà trường [H13.1.001], [H13.1.002], [H13.1.003], [H13.1.004], [H13.1.005]. Trong 

các bản Đề án tuyển sinh các năm, chính sách tuyển sinh được xây dựng chi tiết, rõ ràng và công 

bố công khai với các nội dung cụ thể như:  

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.  

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, chỉ tiêu tuyển thí sinh của khối 

ngành I (ĐT giáo viên) có hộ khẩu ngoài tỉnh Phú Yên không hạn chế chỉ tiêu nhưng từ năm 

2018 trở đi thì chỉ tiêu của khối ngành này chỉ chiếm tối đa là 18% trong tổng số chỉ tiêu tuyển 

sinh của Nhà trường.  
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- Phương thức tuyển sinh, xét tuyển: Đối với khối ngành I, trường xét tuyển dựa vào kết 

quả thi THPT quốc gia. Đối với các khối ngành khác, trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập 

của lớp 12 (điểm học bạ) để xét tuyển. Như vậy, trường có ba phương thức xét tuyển: Theo kết 

quả thi tốt nghiệp THPT; theo kết quả học bạ THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ 

GDĐT.  

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển: Từ năm 2017, ngưỡng 

ĐBCL đầu vào được đặt ra để làm điều kiện ĐBCL khi xét tuyển và được xác định như sau:   

+ Phương thức 1: Đối với khối ngành đào tạo giáo viên: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào do Bộ GDĐT công bố sau khi có kết thi tốt nghiệp THPT. 

+ Phương thức 2: Đối với Khối ngành SP hệ ĐH: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học 

lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. Đối với CĐ ngành Giáo 

dục Mầm non: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm xét tốt 

nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Đối với các ngành còn lại: Tổng điểm học kỳ 1 hoặc học kỳ 2 năm 

lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển từ 16,5 trở lên.  

- Khối ngành tuyển sinh: Khối ngành tuyển sinh chủ yếu trong 5 năm qua chủ yếu là Khối 

ngành I (ĐT giáo viên); IV (Khoa học sự sống - Khoa học tự nhiên); V (CNTT) và VII (Khoa 

học xã hội - Nhân văn).  

- Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể cho từng ngành và tổ hợp môn xét tuyển (Bảng 13.1). 

- Lệ phí xét tuyển trong tuyển sinh: Lệ phí xét tuyển được thu theo quy định của Bộ GDĐT 

và thể hiện trong các bản Đề án tuyển sinh các năm. Riêng trong bản Đề án tuyển sinh năm 

2021, trường quyết định miễn lệ phí xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường 

(không tính lệ phí dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non).  

- Chính sách ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng: Thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực 

và đối tượng, xét tuyển thẳng như quy định của Bộ GDĐT.  

- Học phí: Trong bản Đề án tuyển sinh năm 2017 mức thu học phí chưa được đưa vào. 

Nhưng bắt đầu từ năm 2018, mức thu học phí được công bố công khai đối với trình độ ĐH, CĐ 

khối ngành ngoài SP. Mức thu học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm thực hiện 
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theo mức thu của Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Yên (Bảng 13.2).  

- Thông tin triển khai ĐT ưu tiên trong ĐT nguồn nhân lực lĩnh vực Du lịch/CNTT trình 

độ ĐH: Trong các bản Đề án tuyển sinh năm 2017, 2018 và 2019 chưa có. Trong bản Đề án 

tuyển sinh năm 2020 và 2021, trường nêu rõ việc triển khai ĐT ưu tiên ngành CNTT từ năm 

2020; nội dung hợp tác giữa cơ sở ĐT và doanh nghiệp đối tác; trách nhiệm của mỗi bên; trách 

nhiệm đảm bảo việc làm của SV sau tốt nghiệp. Cụ thể:  

 + Các doanh nghiệp: Công ty TMA Solutions, S3 Corp và một số Công ty phần mềm tại 

Phú Yên. 

 + Nội dung hợp tác: Liên kết trong quá trình ĐT và tuyển dụng. 

 + Trách nhiệm của các doanh nghiệp: Đảm nhận một số nội dung học tập tại doanh nghiệp; 

Hướng dẫn SV thực tập; Miễn phí một số chương trình bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp trước tuyển dụng; Có chính sách ưu tiên trong tuyển dụng. 

 + Trách nhiệm của Trường ĐHPY: Xây dựng CTĐT đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động 

tại doanh nghiệp; bố trí một số nội dung học tập tại doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp trong 

tuyển dụng.    

 + Các chính sách ưu tiên khác: Các thông tin khác triển khai áp dụng cơ chế đặc thù trong 

ĐT nguồn nhân lực lĩnh vực Du lịch/CNTT trình độ ĐH (không trái quy định hiện hành): Ưu 

tiên SV các ngành khác chuyển ngành hoặc đăng ký học chương trình hai ngành CNTT; Ưu tiên 

xét tặng học bổng khuyến khích học tập đối với SV ngành CNTT; Ưu tiên miễn học phí năm 

học đầu tiên đối với 1 – 2 SV nhập học ngành CNTT có hộ khẩu tại tỉnh Phú Yên.  

Các bản Đề án tuyển sinh của trường hằng năm đều dựa trên các văn bản chỉ đạo, điều 

hành của Bộ GDĐT với các nội dung: 

- Thông tư, công văn hướng dẫn trường xây dựng Đề án tuyển sinh [H13.1.006], 

[H13.1.007], [H13.1.008]: Thông tin về nhà trường, các điều kiện ĐBCL, quy định điều kiện 

nhận đăng ký xét tuyển,..; thông tin phục vụ tuyển sinh ĐH, CĐ; việc công bố công khai và cập 

nhật thông tin của trường;…  
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- Thông tư, công văn hướng dẫn trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh [H13.1.009], 

[H13.1.010], [H13.1.011], [H13.1.012], [H13.1.013], [H13.1.014], [H13.1.015]: Ngành, khối 

ngành ĐT; GV cơ hữu, thỉnh giảng; số lượng GV quy đổi; tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

các loại hình ĐT; quy trình xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh;…   

-  Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh [H13.1.016], [H13.1.017], [H13.1.018], 

[H13.1.019], [H13.1.020]: Quy định chung về tuyển sinh; tuyển sinh trình độ ĐH các loại hình 

ĐT; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục mầm non; tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các 

CSGD ĐH trong công tác tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; chế 

độ báo cáo, lưu trữ;…  

Như vậy, các bản Đề án tuyển sinh quy định về tuyển sinh của trường qua 5 năm thể hiện 

rõ ràng chính sách tuyển sinh.  

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh các ngành, các loại hình ĐT, Nhà trường ra quyết 

định thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) [H13.01.021], [H13.01.022], [H13.01.023], 

[H13.01.024], [H13.01.025] với thành phần các thành viên Hội đồng như sau: Hiệu trưởng là 

Chủ tịch HĐTS; Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác ĐT là Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; 

Trưởng phòng Phòng ĐT là ủy viên thường trực và lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng chức năng 

còn lại là ủy viên hội đồng.  

Căn cứ các quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân 

công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Hội đồng tuyển sinh [H13.1.026], [H13.1.027], 

[H13.1.028], [H13.1.029], [H13.1.030]:  

- Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Chịu trách nhiệm thành lập các ban, tiểu ban giúp việc của 

Hội đồng tuyển sinh phù hợp với công tác tuyển sinh của Nhà trường; phổ biến, hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng Quy chế; quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ 

các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh của trường; báo cáo với Bộ GDĐT và các cơ quan có 

trách nhiệm về công tác tuyển sinh của trường; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giúp Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh  thực hiện các nhiệm 

vụ do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công và thay thế Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giải 

quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh uỷ quyền. 
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- Các thành viên Hội đồng: 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ra quyết định thành lập các ban, tiểu ban cùng với nhiệm vụ 

rõ ràng, cụ thể:  

- Ban Thư ký tuyển sinh cùng với phân công nhiệm vụ từng thành viên [H13.1.031], 

[H13.1.032], [H13.1.033], [H13.1.034], [H13.1.035]:  

- Ban Quảng bá và tư vấn tuyển sinh cùng với nhiệm vụ của từng thành viên [H13.1.036], 

[H13.1.37], [H13.1.038], [H13.1.039], [H13.1.040]:  

Ban Quảng bá và Tư vấn tuyển sinh gồm có các bộ phận:  

+ Thường trực ban: Là thành viên BGH, Trưởng các đơn vị Phòng ĐT; Phòng KHTC; 

Phòng CTHSSV; Phòng HCQT; Bí thư Đoàn Thanh niên. Ban chịu tránh nhiệm quản lý, chỉ 

đạo các tổ thực hiện nhiệm vụ được phân công; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả các 

hoạt động của các Tổ để kịp thời tham mưu cho Trưởng ban để điều chỉnh kế hoạch và phân 

công nhiệm vụ.  

+ Các tổ: Tổ Quảng bá trực tuyến; Tổ trang trí và in ấn; Tổ tư vấn thí sinh; Tổ hoạt động 

tình nguyện; Tổ CSVC – Tài chính. 

Ban Quảng bá và Tư vấn tuyển sinh có nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền và tư vấn tuyển 

sinh dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và kế hoạch tuyển sinh của Trường ĐH 

Phú Yên: Xây dựng kế hoạch quảng bá và tư vấn tuyển sinh các loại hình ĐT của nhà trường 

năm 2018; Thực hiện phổ biến và tuyên truyền thông tin về tuyển sinh; Thực hiện tư vấn cho 

thí sinh về lựa chọn ngành nghề, thủ tục đăng ký, chương trình, điều kiện học tập, cơ hội việc 

làm,..; Đảm bảo điều kiện vật chất và tài chính cho các hoạt động quảng bá và tư vấn tuyển sinh. 

- Ban Truyền thông cùng với nhiệm vụ của từng thành viên [H13.1.041], [H13.1.42], 

[H13.1.043], [H13.1.044], [H13.1.045]:  

- Tổ CNTT và xử lý số liệu cùng với nhiệm vụ của từng thành viên [H13.1.046], 

[H13.01.47], [H13.1.048], [H13.1.049], [H13.1.050]:  

Sau khi Hội đồng tuyển sinh, các ban và tiểu ban được thành lập với nhiệm vụ cụ thể được 

phân công, Hội đồng tuyển sinh ban hành kế hoạch tuyển sinh và xác định các nội dung công 

việc với thời gian thực hiện chi tiết, rõ ràng, cụ thể [H13.1.051], [H13.1.52], [H13.1.053], 

[H13.1.054], [H13.1.055] (Bảng 13.3). 
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Như vậy, qua các năm, kế hoạch tuyển sinh của trường có phân công trách nhiệm và xác 

định thời gian thực hiện.  

Nhà trường xây dựng kế hoạch truyền thông về tuyển sinh:  

- Kế hoạch quảng bá tuyển sinh trong 5 năm qua [H13.1.056], [H13.1.057], [H13.1.058], 

[H13.01.059], [H13.1.060] với các nội dung công việc cụ thể: 

+ Kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh được thực hiện 

vào các năm qua [H13.1.061], [H13.1.062] với các nội dung: Tư vấn trực tiếp tại các trường 

THPT; liên kết Website và Facebook; quảng bá tại các trường THPT và thu nhận hồ sơ đăng ký 

xét tuyển của thí sinh.  

- Kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông ngoài tỉnh bằng cách đi 

đến trực tiếp các trường THPT ở các tỉnh Gia Lai; Đăk Lăk; Bình Định và Khánh Hòa 

[H13.1.063]. Tuy nhiên, từ năm 2020 trở đi, công tác tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT 

ngoài tỉnh không được thực hiện bằng cách đến trực tiếp các trường mà chỉ thực hiện bằng cách 

liên hệ với các trường THPT để đưa thông tin lên Website và Fanpage của các trường.  

- Kế hoạch tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ phối hợp với các trường 

ĐH, CĐ trong tỉnh Phú Yên và một số trường ĐH, CĐ trong cả nước tổ chức hằng năm tư vấn 

học sinh các trường trung học phổ thông trong tỉnh [H13.1.064], [H13.1.065]. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch truyền thông tuyển sinh qua các năm, trường tổ chức 

họp nhằm tăng cường biện pháp triển khai kế hoạch quảng bá thông tin tuyển sinh các năm 2017, 

2018 và 2021 [H13.1.066], [H13.1.067], [H13.1.068]:  

+ Tầm quan trọng của truyền thông – quảng bá tuyển sinh: Tất cả CB - VC của Trường 

ĐH Phú Yên cần nhận thức rõ quảng bá thông tin tuyển sinh là một bộ phận trong chiến lược 

truyền thông của nhà trường. Việc tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của nhà trường đến 

với cộng đồng – xã hội, thông qua quảng bá tuyển sinh không chỉ là mục tiêu trước mắt, mà còn 

là mục tiêu lâu dài nhằm tạo ra cái nhìn và sự đánh giá tích cực của cộng đồng – xã hội đối với 

nhà trường. 

+ Nội dung quảng bá: Quảng bá thông tin tuyển sinh các năm; Quảng bá hình ảnh của 

trường. 

+ Phương thức triển khai: Quảng bá thông tin tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT như Website, Facebook (thiết kế banner và đường link, thuê 
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dịch vụ treo banner trên Website các Sở GDĐT, trên báo Phú Yên, các tỉnh vùng phụ cận; vận 

động CBVC và SV trường kết nối và chia sẻ thông tin tuyển sinh nhằm tăng hiệu ứng và sức lan 

tỏa truyền thông; tổ chức cuộc thi video – clip với chủ đề “My Phuyen University”. 

- Điểm đổi mới trong kế hoạch triển khai quảng bá và tư vấn tuyển sinh từ năm 2018 đến 

nay còn được thực hiện trực tuyến (livestream), giao lưu và trả lời trực tuyến với sự tham gia 

của lãnh đạo Nhà trường; khoa, phòng chức năng; các GVVC các khoa, phòng vào thời gian thí 

sinh dự thi đăng ký lựa chọn nguyện vọng tuyển sinh [H13.1.069].     

Năm 2021, trường tăng cường kế hoạch truyền thông về tuyển sinh có nhiều điểm nổi bật: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị truyền thông – tuyển sinh tại trường [H13.1.070] và 

tổ chức trưng bày phục vụ cho hội nghị [H13.1.071]: 

+ Khách mời tham dự: Đại diện Sở GDĐT; Phòng GDĐT; các trường THPT; các nhà tài 

trợ; Tỉnh Đoàn; Báo Phú Yên; Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.  

+ Nội dung hội nghị: Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và Phương hướng 

công tác tuyển sinh năm 2021 của trường; Thảo luận và thống nhất Kế hoạch phối hợp trong 

công tác tuyển sinh giữa trường với các trường THPT và với Tỉnh Đoàn Phú Yên; trao học bổng 

SV và khen thưởng GV có thành tích NCKH.  

+ Việc phân công nhiệm vụ các đơn vị để tổ chức hội nghị truyền thông – tuyển sinh và 

các gian hàng trưng bày phục vụ hội nghị. 

- Tờ trình xin chủ trương thành lập Phòng Truyền thông – Tuyển sinh thuộc trường 

[H13.1.072]: Nhằm mục tiêu phát huy hiệu quả công tác truyền thông và tuyển sinh của trường, 

góp phần thúc đẩy sự phát triển của trường trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. Chức 

năng: Tham mưu công tác truyền thông và tuyển sinh, quản trị thương hiệu; xây dựng, lập kế 

hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác truyền thông và tuyển sinh, 

xây dựng thương hiệu nhà trường. Nhiệm vụ: Công tác tư vấn tuyển sinh; Hoạt động truyền 

thông; Xây dựng thương hiệu; Xây dựng và quản lý nguồn tài trợ cho trường. Cơ cấu tổ chức và 

nhân sự: Gồm Tổ truyền thông và quản trị thương hiệu; Tổ Tư vấn tuyển sinh. Mỗi tổ đều có 1 

trưởng phòng; 1 phó trưởng phòng; 3 VC cơ hữu và 3 VC kiêm nhiệm. Ngoài ra phòng còn được 

trang bị CSVC làm việc và kinh phí hoạt động.  

- Kế hoạch giao lưu, tư vấn – hướng nghiệp tổ chức tại Trường THPT Trần Bình Trọng năm 
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2021[H13.1.073]: Nhằm mục đích giới thiệu về quy chế tuyển sinh của Trường ĐHPY và tư 

vấn chuyên sâu của từng nhóm ngành SP.                   

Như vậy, trường đều có kế hoạch truyền thông để tuyển sinh qua các năm trong chu kỳ 

đánh giá.  

TĐG tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn NH có chất lượng cho mỗi CTĐT. 

Về tiêu chí tuyển sinh: 

Trong 5 năm qua, các bản Đề án tuyển sinh [H13.2.001], [H13.2.002], [H13.2.003], 

[H13.2.004], [H13.2.005] đều xây dựng tiêu chí tuyển sinh rõ ràng, cụ thể: 

- Thí sinh đều tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;    

- Đối với phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia (Phương thức 1), thí sinh đăng 

ký xét tuyển khối ngành I (ĐT giáo viên) phải đạt ngưỡng chất lượng đầu vào mà Bộ GDĐT 

quy định.   

Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Ví dụ: Nhà trường có 18% trong tổng số chỉ tiêu 

tuyển sinh của Khối ngành I đối với thí sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh Phú Yên. Trong trường hợp 

số lượng thí sinh ngoài tỉnh vượt 18% nhưng có cùng điểm xét tuyển, các tiêu chí ưu tiên lần 

lượt theo thứ tự như sau: Hộ khẩu tỉnh Phú Yên; Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp không tính điểm 

ưu tiên; Điểm môn chính trong tổ hợp xét tuyển.  

- Đối với phương thức xét tuyển điểm trung bình năm lớp 12 (Phương thức 2): 

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành I (ĐT giáo viên) trình độ ĐH phải có học lực lớp 

12 (không kể các điểm cộng thêm) xếp loại giỏi và xếp loại khá trở lên khi đăng ký xét tuyển 

trình độ CĐ ngành Giáo dục mầm non. Riêng thí sinh xét tuyển ngành SP Âm nhạc và Mỹ thuật 

phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên. Trong bản Đề án tuyển sinh từ năm 2020 đến 

nay, đối với thí sinh xét tuyển khối ngành I trình độ ĐH, ngoài học lực lớp 12 xếp loại giỏi, 

trường bổ sung thêm nội dung là “điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên” và “điểm xét tốt 

nghiệp THPT từ 6,5 trở lên” đối với trình độ CĐ ngành Giáo dục mầm non.  

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển các khối ngành IV, V và VII trình độ ĐH (không phải khối 

ngành ĐT giáo viên) phải có điểm trung bình cả năm học lớp 12 (không kể các điểm được cộng 
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thêm) đạt từ 6,0 trở lên. Trong bản Đề án tuyển sinh từ năm 2020 đến nay, đối với thí sinh xét 

tuyển các khối ngành IV, V và VII, trường điều chỉnh phương thức xét kết quả học tập THPT: 

“Tổng điểm Học kỳ I hoặc Học kỳ II năm lớp 12 của ba môn học trong tổ hợp môn xét tuyển từ 

6,5 trở lên”.   

Đối với các thí sinh đăng ký tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non, HĐTS đang cân nhắc 

việc có nên bổ sung các tiêu chí tuyển sinh như: Quy định về ngoại hình và cách phát âm để lựa 

chọn thí sinh phù hợp cho ngành ĐT này trong bản Đề án tuyển sinh năm 2022.  

Bộ GDĐT quy định ngưỡng ĐBCL đầu vào cho các trường [H13.2.006], [H13.2.007], 

[H13.2.008], H13.2.009], [H13.2.010]: Năm 2017, điểm sàn chung cho tất cả các ngành và khối 

thi là 15,5. Tuy nhiên, từ năm 2018 trở đi, Bộ GDĐT chỉ xây dựng các văn bản xác định ngưỡng 

ĐBCL đối với Khối ngành I (ĐT giáo viên). Năm 2018 là 17 điểm; năm 2019 là 18 điểm; năm 

2020 tăng 0,5 điểm so với năm 2019; năm 2021 tăng 0,5 điểm so với năm 2020 đối với tất cả 

các tổ hợp xét tuyển và không nhân hệ số.     

Căn cứ các văn bản chỉ đạo quy định ngưỡng ĐBCL đầu vào của Bộ GDĐT, HĐTS trường 

đã họp thống nhất ngưỡng điểm ĐBCL đầu vào đối với tuyển sinh ĐH, CĐ Khối ngành I như 

điểm sàn của Bộ GDĐT [H13.2.011], [H13.2.012], [H13.2.013], [H13.2.014], [H13.2.014]. 

Riêng đối với ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, SP Âm nhạc và SP Mỹ thuật, 

Hội đồng tuyển sinh trường xác định đây là các ngành tuyển sinh đặc thù và thí sinh phải có 

năng khiếu riêng nên đề xuất Bộ GDĐT cách tính ngưỡng ĐBCL đầu vào từ năm 2019 như sau: 

“Tổng điểm hai môn thi THPT + Điểm thi năng khiếu + (Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng) 

theo thang điểm 10”. [H13.2.015].  

Về chỉ tiêu tuyển sinh: Các bản Đề án tuyển sinh [H13.2.001], [H13.2.002], [H13.2.003], 

[H13.2.004], [H13.2.005] cũng như các thông báo tuyển sinh [H13.2.017], [H13.2.018], 

[H13.2.019], [H13.2.020], [H13.2.021] trong 5 năm qua cũng dự kiến tổng số chỉ tiêu của từng 

năm và tỉ lệ phần trăm chỉ tiêu xét tuyển của từng khối ngành với từng phương thức xét tuyển 

cụ thể (Bảng 13.4). 

 Các bản Đề án tuyển sinh cũng cung cấp chỉ tiêu cụ thể của từng ngành tuyển sinh qua 5 

năm (Bảng 13.5).  

 Qua bảng thống kê chỉ tiêu tuyển sinh của trường đối với các khối ngành: Đối với Khối 
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ngành I, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển là xét kết quả thi 

tốt nghiệp THPT quốc gia; các năm sau đó, trường bổ sung thêm một phương thức xét tuyển  

bằng kết quả học tập của năm lớp 12 (Phương thức 2). Cụ thể: Năm 2018 và 2019, căn cứ để 

xét tuyển là điểm trung bình học tập của năm lớp 12 nhưng từ năm 2020 trở đi, thay vì xét tuyển 

điểm trung bình học tập của năm lớp 12 bằng điểm trung bình học tập của Học kỳ I hoặc Học 

kỳ II.   

Như vậy, các tiêu chí, chỉ tiêu tuyển sinh rõ ràng, theo quy định cho từng CTĐT.  

Các bản Đề án tuyển sinh [H13.2.001], [H13.2.002], [H13.2.003], [H13.2.004], 

[H13.2.005] và các thông báo tuyển sinh của trường [H13.2.017], [H13.2.018], [H13.2.019], 

[H13.2.020], [H13.2.021] qua các năm đều công khai các hình thức thi tuyển/xét tuyển phù hợp, 

theo quy định ((1): Kết quả thi THPT quốc gia – Phương thức 1; (2): Kết quả học tập THPT – 

Phương thức 2))(Bảng 13.6).    

 Các hình thức xét tuyển của từng khối ngành và mã tổ hợp môn xét tuyển phù hợp, theo 

quy định (Bảng 13.7).   

 Qua các năm, một số ngành tuyển sinh có thay đổi tổ hợp môn xét tuyển. Ví dụ: Ngành 

Giáo dục Mầm non, trình độ ĐH, CĐ: Năm 2017, 2018 và 2019, trường sử dụng mã tổ hợp môn 

xét tuyển là M00 (Toán, Ngữ văn, Năng khiếu); từ năm 2020 đến nay, mã tổ hợp môn được thay 

bằng M01 (Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) và M02 (Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 

2). Một số thay đổi phù hợp về tổ hợp xét tuyển cũng dễ dàng được nhận thấy ở các ngành tuyển 

sinh: SP Toán học; SP Hóa học và SP Tiếng Anh. Còn các ngành tuyển sinh khác các tổ hợp 

môn xét tuyển cơ bản được giữ ổn định trong các năm phù hợp với ngành xét tuyển (Bảng 13.8).   

- Khối ngành I: Năm 2017, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với mã tổ hợp 

môn xét tuyển. Đối với xét tuyển năng khiếu, trình độ CĐ: CĐSP Mỹ thuật và CĐ Giáo dục thể 

chất: Xét tuyển thí sinh có điểm trung bình các môn học năm lớp 12 (không kể các điểm được 

cộng thêm); ngoài ra thí sinh còn phải dự thi môn năng khiếu mỹ thuật đối với CĐSP Mỹ thuật 

và năng khiếu thể chất đối với CĐ Giáo dục thể chất. Năm 2018, ngoài xét tuyển dựa vào kết 

quả thi THPT quốc gia với mã tổ hợp môn xét tuyển thì còn sử dụng phương thức xét tuyển học 

lực lớp 12 đạt loại giỏi. Từ năm 2019 trở đi, ngoài sử dụng mã tổ hợp môn xét tuyển với điểm 

thi THPT quốc gia (Phương án 1), việc xét tuyển điểm trung bình học lực lớp 12 đạt loại giỏi 
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được thay bằng xét tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 12 của ba môn học trong mã tổ hợp 

môn xét tuyển cùng với điều kiện xếp loại học lực lớp 12 loại giỏi (Phương thức 2). 

Ngành Giáo dục Mầm non, trình độ ĐH, CĐ: Xét tuyển bằng mã tổ hợp Toán, Văn, Năng 

khiếu Mầm non. Riêng từ năm 2020 trở đi, tổ hợp môn xét tuyển được thay bằng Ngữ văn, Năng 

khiếu 1 (Kể chuyện – Đọc diễn cảm), Năng khiếu 2 (Hát – Nhạc) và Toán, Năng khiếu 1 (Kể 

chuyện – Đọc diễn cảm), Năng khiếu 2 (Hát – Nhạc). 

Một số ngành tuyển sinh có sự thay đổi mã tổ hợp xét tuyển (bổ sung thêm hoặc bớt ra) 

nhằm tạo sự thuận lợi cho thí sinh trong xét tuyển cũng như sự phù hợp giữa ngành xét tuyển và 

mã tổ hợp môn xét tuyển.      

- Các khối ngành ngoài SP: Phương án xét tuyển chủ yếu bằng học bạ THPT. Năm 2017 

và 2018, xét tuyển bằng cách lấy điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các 

điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên. Năm 2019, việc xét tuyển được thay bằng xét tổng 

điểm trung bình môn cả năm lớp 12 của ba môn học trong mã tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 

6,0 trở lên; từ năm 2020 trở đi, việc xét tuyển được thay bằng phương án tổng điểm của học kỳ 

1 hoặc học kỳ 2 năm lớp 12 của ba môn học trong tổ hợp môn xét tuyển từ 16,5 trở lên (Phương 

án 2).  

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid 19 và áp dụng giãn cách xã hội, trường đã chủ 

động thay đổi hình thức tổ chức thi tuyển năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non, trình 

độ ĐH, CĐ như sau [H13.2.022]:  

- Từ năm 2017 đến 2019: Thí sinh phải dự thi một môn năng khiếu, gồm hai phần Đọc diễn 

cảm và Hát – Hình thức thi: Thi trực tiếp tại trường. 

- Năm 2020: Thí sinh phải dự thi hai môn năng khiếu do trường tổ chức hoặc nộp giấy chứng 

nhận kết quả thi năng khiếu từ các trường ĐH khác. Năng khiếu 1: Kể chuyện – Đọc diễn cảm; 

năng khiếu 2: Hát – Nhạc – Hình thức thi: Thi trực tiếp tại trường. 

- Năm 2021: Trường ban hành quy chế tổ chức thi năng khiếu ngành GD Mầm non bằng 

hình thức không trực tiếp [H13.2.023], [H13.2.024]:  

+ Hình thức bài thi 

1. Thí sinh thực hiện hai bài thi bằng cách tự quay và nộp 02 video clip tương ứng với hai 

môn thi năng khiếu cho HĐTS. Bài thi năng khiếu 1 (Đọc diễn cảm – Kể chuyện): Thí sinh thực 
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hiện clip đọc diễn cảm một đoạn văn hoặc thơ và kể một câu chuyện tự chọn. Bài thi năng khiếu 

1 (Hát – Nhạc): Thí sinh thực hiện một clip hát một bài hát tự chọn.   

2. Trong clip của mỗi bài thi, thí sinh cần quay cận mặt, rõ hình, rõ tiếng; trang phục lịch 

sự nghiêm túc, lịch sự; không sử dụng nhạc đệm; chọn không gian yên tĩnh để không ảnh đến 

bài thi.  

3. Bài thi được lưu dạng file video (mp4 hoặc avi) có thời lượng không quá 5 phút. 

+ Nội dung bài thi 

1. Bài thi Năng khiếu 1 (Đọc diễn cảm – Kể chuyện) 

a. Thí sinh giới thiệu họ tên, số báo danh. 

b. Thí sinh đọc diễn cảm một đoạn văn hoặc thơ tự chọn không quá 150 từ. 

c. Thí sinh kể câu chuyện tự chọn không quá 3 phút. 

d. Đoạn văn, thơ, câu chuyện thí sinh tự chọn phải có nội dung phù hợp với lứa tuổi thiếu 

niên, nhi đồng, có tính giáo dục và phù hợp với trẻ mầm non. 

2. Bài thi Năng khiếu 2 (Hát – Nhạc) 

a. Thí sinh giới thiệu họ tên, số báo danh. 

b. Thí sinh trình bày một bài hát tự chọn.  

c. Bài hát do thí sinh tự chọn và trình bày phải được phép lưu hành của Bộ Văn hóa,  Thể 

thao và  Du lịch,  có nội dung  lành mạnh, trong sáng, khuyến khích thí sinh chọn bài hát thiếu 

nhi. 

d. Đối với bài hát có nhiều lời, chỉ thực hiện một lời. 

+ Nộp bài thi 

1. Thí sinh nộp bài thi tại địa chỉ  http://tuyensinh.pyu.edu.vn 

2. Thí sinh có thể nộp bài thi nhiều lần trong thời gian tổ chức thi; lần nộp bài cuối cùng 

được công nhận là bài thi chính thức.  

Như vậy, các hình thức thi tuyển/xét tuyển phù hợp, theo quy định.  

TĐG tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 

● Đối với việc giám sát công tác tuyển sinh: 

http://tuyensinh.pyu.edu.vn/
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Trường ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm 

trực thuộc Trường ĐHPY năm 2012 [H13.3.001] và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc trường năm 2019 [H13.3.002] cùng với ban hành Sổ tay chất lượng 

[H13.3.003] đều xác định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát 

công tác tuyển sinh:  

Phòng Thanh tra: 

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong 

phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm 

vụ của Trường, ….  

+ Nhiệm vụ: Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra định kì và đột xuất; 

Chủ trì tổ chức thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương 

pháp giáo dục, quy chế ĐT, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; …; công tác TCCB và điều 

kiện cần thiết khác ĐBCL giáo dục của Nhà trường … Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh 

vực thanh tra, pháp chế do Hiệu trưởng phân công. 

Như vậy, ngoài chức năng và nhiệm vụ nêu trên, Phòng Thanh tra còn thực hiện các nhiệm 

vụ khác trong lĩnh vực thanh tra, pháp chế do Hiệu trưởng phân công, trong đó có giám sát công 

tác tuyển sinh.  

- Phòng ĐT:  

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ĐT của Trường. 

+ Nhiệm vụ: Phối hợp với Phòng Khảo thí và ĐBCL trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển 

sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, cử tuyển, ĐT theo địa chỉ, liên kết ĐT trong nhà trường, 

quản lý các kết quả thi; … Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực công tác ĐT do Hiệu 

trưởng phân công. 

Như vậy, ngoài chức năng và nhiệm vụ nêu trên, Phòng ĐT còn thực hiện các nhiệm vụ 

khác trong lĩnh vực công tác ĐT do Hiệu trưởng phân công, trong đó có tổ chức thực hiện và 

giám sát công tác tuyển sinh.  

- Phòng Khảo thí và ĐBCL:  
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+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí và ĐBCL giáo dục 

ở các bậc học CĐ, ĐH, sau ĐH, thuộc các loại hình ĐT chính quy, vừa làm vừa học, cử tuyển, 

ĐT theo địa chỉ, liên kết ĐT trong Nhà trường theo quy định chung của Bộ GDĐT và của 

Trường. 

+ Nhiệm vụ: Tham mưu và thực hiện các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn về 

công tác khảo thí do Bộ GDĐT ban hành; Phối hợp với Phòng ĐT xây dựng kế hoạch và tổ chức 

các kì thi tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, cử tuyển, ĐT theo địa chỉ, liên kết ĐT trong 

Nhà trường; cùng với Phòng ĐT quản lí các kết quả thi và giải quyết các đơn, thư khiếu nại của 

thí sinh liên quan đến công tác thi tuyển sinh; Chủ trì và phối hợp với Phòng ĐT, các khoa 

chuyên môn tổ chức công tác tuyển sinh,…; Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực khảo 

thí, ĐBCL do Hiệu trưởng phân công. 

Ngoài ra, trong bản Phương án sáp nhập Phòng Khảo thí và ĐBCL với Phòng Thanh tra 

thành Phòng Quản lý chất lượng [H13.3.004] cũng xác định chức năng và nhiệm vụ của Phòng 

Quản lý chất lượng:  

- Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí và ĐBCL giáo dục… 

tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của 

Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường, bảo 

vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, của GVVC và SV.  

- Nhiệm vụ:  

+ Công tác Khảo thí: Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ 

chức thực hiện công tác khảo thí theo đúng qui chế hiện hành của Bộ GDĐT và phù hợp với đặc 

thì của trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng ĐT…  

+ Công tác Bảo đảm chất lượng: Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm chất lượng của 

nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT…  

+ Công tác Thanh tra: Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt 

động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 

mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế ĐT, quy chế thi; … 
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Hội đồng tuyển sinh trường phân công trách nhiệm giám sát công tác tuyển sinh cho các 

thành viên hội đồng [H13.3.005], [H13.3.006], [H13.3.007], [H13.3.008], [H13.3.009] (Bảng 

13.9). 

Ngoài các đơn vị được phân công; các thành viên các phòng cũng được phân công nhiệm 

vụ giám sát công tác tuyển sinh: Phòng Thanh tra, Phòng ĐT:  

* Phòng Thanh tra [H13.3.010]:  

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, thực hiện giám sát và phối hợp với các đơn vị: Phòng 

Tổ chức – CB; Phòng ĐT;… 

- Phó Trưởng phòng: Thực hiện giám sát và phối hợp với các đơn vị: Phòng Khảo thí và 

ĐBCL;  

- Các VC của phòng: Thực hiện giám sát và phối hợp với các đơn vị: Phòng CTHSSV; 

Khoa..;… 

Như vậy, Phòng Thanh tra thực hiện việc giám sát và phối hợp với các đơn vị Phòng ĐT 

và Phòng Khảo thí và ĐBCL trong công tác tuyển sinh. 

* Phòng ĐT:  

- Biên bản phân công công tác tuyển sinh các năm của Phòng ĐT năm 2017 [H13.3.011]:  

+ Trưởng phòng: Giám sát các công việc Thu nhận hồ sơ tuyển sinh, xét tuyển và gọi thí 

sinh nhập học.  

+ Phó trưởng phòng phụ trách hệ chính quy: Giám sát các công việc: Thông tin thí sinh 

trúng tuyển; Thông tin thí sinh nhập học; Thông tin của trường trên phần mềm của Bộ GDĐT.  

+ Phó trưởng phòng phụ trách hệ VLVH: Giám sát các công việc: Thu nhận hồ sơ tuyển 

sinh, xét tuyển và gọi thí sinh nhập học.   

+ Các VC Phòng ĐT được phân công giám sát các nội dung công việc: Danh sách thí sinh 

trúng tuyển nhập học hệ chính quy; việc công bố điểm sàn, điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng 

tuyển; việc cập nhật thông tin tuyển sinh lên phần mềm của Bộ GDĐT; việc báo cáo kết quả 

tuyển sinh.  
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Năm 2018 và năm 2019,  Phòng ĐT có sự thay đổi về nhân sự nên có sự thay đổi về phân 

công nhiệm vụ giám sát [H13.3.012], [H13.3.013], [H13.3.014], [H13.3.015]. 

Như vậy, đơn vị Phòng ĐT và cá nhân các thành viên trong phòng là đơn vị/cá nhân chính 

trong việc giám sát công tác tuyển sinh.  

Công tác giám sát tuyển sinh còn được thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch 

thanh tra và pháp chế năm học trong 5 năm qua do Phòng Thanh tra chủ trì [H13.3.016], 

[H13.3.017], [H13.3.018], [H13.3.019] với các nội dung cụ thể (ví dụ về nội dung thanh tra và 

pháp chế) (Bảng 13.10).  

* Đối với việc giám sát công tác nhập học: 

Trường ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm 

trực thuộc Trường ĐHPY năm 2012 [H13.3.001] và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc trường năm 2019 [H13.3.002] cùng với ban hành Sổ tay chất lượng 

[H13.3.003] đều xác định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát 

công tác nhập học:  

- Phòng Thanh tra: 

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong 

phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm 

vụ của Trường…  

+ Nhiệm vụ: Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra định kì và đột xuất; 

Chủ trì tổ chức thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương 

pháp giáo dục, quy chế ĐT, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ… Công tác TCCB và điều 

kiện cần thiết khác ĐBCL giáo dục của Nhà trường… Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh 

vực thanh tra, pháp chế do Hiệu trưởng phân công. 

Như vậy, ngoài chức năng và nhiệm vụ nêu trên, Phòng Thanh tra còn thực hiện các nhiệm 

vụ khác trong lĩnh vực thanh tra, pháp chế do Hiệu trưởng phân công, trong đó có giám sát công 

tác nhập học.  

Phòng ĐT:  
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+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ĐT của Trường. 

+ Nhiệm vụ: Phối hợp với Phòng Khảo thí và ĐBCL trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển 

sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, cử tuyển, ĐT theo địa chỉ, liên kết ĐT trong nhà trường, 

quản lý các kết quả thi… Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực công tác ĐT do Hiệu 

trưởng phân công. 

Như vậy, ngoài chức năng và nhiệm vụ nêu trên, Phòng ĐT còn thực hiện các nhiệm vụ 

khác trong lĩnh vực công tác ĐT do Hiệu trưởng phân công, trong đó có tổ chức thực hiện và 

giám sát công tác nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển.  

- Phòng Khảo thí và ĐBCL:  

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí và ĐBCL giáo dục 

ở các bậc học CĐ, ĐH, sau ĐH, thuộc các loại hình ĐT chính quy, vừa làm vừa học, cử tuyển, 

ĐT theo địa chỉ, liên kết ĐT trong Nhà trường theo quy định chung của Bộ GDĐT và của 

Trường. 

+ Nhiệm vụ: Tham mưu và thực hiện các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn về 

công tác khảo thí do Bộ GDĐT ban hành; Phối hợp với Phòng ĐT xây dựng kế hoạch và tổ chức 

các kì thi tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, cử tuyển, ĐT theo địa chỉ, liên kết ĐT trong 

Nhà trường; cùng với Phòng ĐT quản lí các kết quả thi và giải quyết các đơn, thư khiếu nại của 

thí sinh liên quan đến công tác thi tuyển sinh; Chủ trì và phối hợp với Phòng ĐT, các khoa 

chuyên môn tổ chức công tác tuyển sinh,… Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực khảo 

thí, ĐBCL do Hiệu trưởng phân công. 

Ngoài ra, trong bản Phương án sáp nhập Phòng Khảo thí và ĐBCL với Phòng Thanh tra 

thành Phòng Quản lý chất lượng [H13.3.004] cũng xác định chức năng và nhiệm vụ của Phòng 

Quản lý chất lượng:  

- Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí và ĐBCL giáo dục… 

tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của 

Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường, bảo 

vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, của GVVC và SV.  
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- Nhiệm vụ:  

+ Công tác Khảo thí: Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ 

chức thực hiện công tác khảo thí theo đúng qui chế hiện hành của Bộ GDĐT và phù hợp với đặc 

thì của trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng ĐT; …  

+ Công tác ĐBCL: Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm chất lượng của nhà trường 

theo quy định của Bộ GDĐT…  

+ Công tác Thanh tra: Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt 

động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 

mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế ĐT, quy chế thi; … 

- Phòng Công tác Học sinh – SV 

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch công tác học 

SV…. quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CTHSSV trong Trường 

theo kế hoạch đã được phê duyệt;….. 

 + Nhiệm vụ: Tổ chức tiếp nhận SV trúng tuyển vào Trường, phối hợp với Phòng ĐT trong 

việc bố trí sắp xếp SV vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn; Phối hợp với 

các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho SV chuyển trường, chuyển ngành 

học… Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực CTHSSV do Hiệu trưởng phân công. 

Như vậy, Phòng CTHSSV thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực công tác ĐT do 

Hiệu trưởng phân công, trong đó có tổ chức tiếp nhận và giám sát công tác nhập học đối với các 

thí sinh trúng tuyển nhập học.  

Hội đồng tuyển sinh trường cũng phân công trách nhiệm giám sát công tác nhập học cho 

các thành viên hội đồng [H13.3.005], [H13.3.006], [H13.3.007], [H13.3.008], [H13.3.009]:  

Việc phân công giám sát công tác nhập học được phân công cụ thể qua việc xét tuyển theo 

điểm thi THPT quốc gia (dành cho trình độ ĐH, CĐ Khối ngành I) (Bảng 13.11) và xét tuyển 

theo học bạ THPT (Bảng 13.12). 

Ngoài các đơn vị được phân công; các thành viên các phòng cũng được phân công nhiệm 

vụ giám sát công tác nhập học: Phòng Thanh tra, Phòng ĐT.  
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* Phòng Thanh tra [H13.3.010]:  

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, thực hiện giám sát và phối hợp với các đơn vị: Phòng 

Tổ chức – CB; Phòng ĐT;… 

- Phó Trưởng phòng: Thực hiện giám sát và phối hợp với các đơn vị: Phòng Khảo thí và 

ĐBCL;  

- Các VC của phòng: Thực hiện giám sát và phối hợp với các đơn vị: Phòng CTHSSV; 

Khoa… 

Như vậy, Phòng Thanh tra thực hiện việc giám sát và phối hợp với các đơn vị Phòng ĐT 

và Phòng CTHSSV trong công tác nhập học.  

* Phòng ĐT: 

- Biên bản phân công công tác tuyển sinh các năm của Phòng ĐT năm 2017 [H13.3.011]:  

+ Trưởng phòng: Giám sát các công việc Thu nhận hồ sơ tuyển sinh, xét tuyển và gọi thí 

sinh nhập học.  

+ Phó trưởng phòng phụ trách hệ chính quy: Giám sát các công việc: Thông tin thí sinh 

trúng tuyển; Thông tin thí sinh nhập học; Thông tin của trường trên phần mềm của Bộ GDĐT.  

+ Phó trưởng phòng phụ trách hệ VLVH: Giám sát các công việc: Thu nhận hồ sơ tuyển 

sinh, xét tuyển và gọi thí sinh nhập học.   

+ Các VC Phòng ĐT được phân công các công việc giám sát như: Giám sát danh sách thí 

sinh trúng tuyển nhập học hệ chính quy; việc công bố điểm sàn, điểm chuẩn, danh sách thí sinh 

trúng tuyển; việc cập nhật thông tin tuyển sinh lên phần mềm của Bộ GDĐT; việc báo cáo kết 

quả tuyển sinh.  

Năm 2018 Phòng ĐT có sự thay đổi về nhân sự nên có sự thay đổi về phân công nhiệm vụ 

giám sát [H13.3.012]. 

Từ năm 2019 trở đi, sau khi có sự thay đổi nhân sự,  Phòng điều chỉnh và phân công nhiệm 

vụ giám sát cho các nội dung công việc [H13.3.013], [H13.3.014], [H13.3.015].  
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Bên cạnh đó, trường xây dựng kế hoạch tiếp đón SV năm thứ nhất nhập học và giao nhiệm 

vụ giám sát công tác nhập học đối với thí sinh trúng tuyển cho hai đơn vị là Phòng CT HSSV 

và Phòng ĐT [H13.3.020], [H13.3.021], [H13.3.022], [H13.3.023]. Cụ thể:  

- Phòng CTHSSV: Tham mưu Nhà trường lập Kế hoạch tiếp đón SV; giám sát các đơn vị 

trong công tác tiếp đón SV nhập học; Chuẩn bị văn phòng phẩm, các thủ tục hồ sơ, hướng dẫn 

SV khi đến nhập học; Nhận hồ sơ SV nhập học theo đúng quy định như trường đã thông báo. 

- Phòng ĐT: Cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển cho những SV chưa nhận được Giấy báo, 

hoặc Giấy báo bị thất lạc; điều chỉnh những sai sót trên Giấy báo nhập học, chuyển đổi ngành 

học cho SV; Giám sát việc điều chỉnh thông tin trên Giấy báo nhập học, chuyển đổi ngành học 

cho SV (nếu có). 

Riêng đối với kế hoạch đón tiếp SV năm thứ nhất nhập học và giao nhiệm vụ giám sát 

công tác nhập học cho Phòng CTHSSV và Phòng ĐT, năm học 2021 – 2022 chỉ thực hiện đối 

với SV các lớp trình độ ĐH, bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, liên thông hệ 

chính quy và hệ VLVH còn các lớp năm thứ nhất, trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy không thực 

hiện việc nhập học trực tiếp mà nhập học trực tuyến vì tỉnh Phú Yên đang thực hiện giãn cách 

dịch Covid 19 [H13.3.024].     

Như vậy, đơn vị và cá nhân thực hiện và chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát công 

tác tuyển sinh và nhập học vẫn là Phòng ĐT và Phòng CTHSSV.      

Trong 5 năm qua, trường chưa ban hành quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập 

học nhưng trường có thực hiện công tác giám sát tuyển sinh và nhập học thông qua ban hành kế 

hoạch thực hiện công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hằng năm [H13.3.025], [H13.3.026], 

[H13.3.027], [H13.3.028], [H13.3.029] và phân công thành viên Hội đồng tuyển sinh giám sát 

các nội dung công việc này [H13.3.005], [H13.3.006], [H13.3.007], [H13.3.008], [H13.3.009].  

 Tuy nhiên, năm 2021, trường đã ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác 

tuyển sinh và nhập học của Trường ĐHPY [H13.3.030] với trình tự thực hiện công việc: Ra 

quyết định; Lập kế hoạch; Công bố quyết định; Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị 

xét tuyển; Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác xét tuyển; Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, 

giám sát; Kết luận thanh tra, kiểm tra (Bảng 13.13).     
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* Các bước thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác nhập học như sau:    

Trên cơ sở kết quả thi tuyển/xét tuyển, nhà trường tổ chức việc nhập học cho thí sinh trúng 

tuyển. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát nhập học bao gồm những nội dung sau: 

Bước 1. NH có mặt tại địa điểm nhập học theo thời gian được trường thông báo trong giấy 

báo trúng tuyển. 

Bước 2. NH chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ ưu tiên (nếu có) và sắp xếp hồ sơ theo đúng 

trình tự hướng dẫn. 

Bước 3. VC tiếp nhận, kiểm tra và thu nhận hồ sơ nhập học của NH. 

Bước 4. NH nộp học phí và các khoản nhập học. 

Bước 5. NH đăng ký ở ký túc xá (nếu có). 

Bước 6. Hoàn thành nhập học, NH được cung cấp biên lai thu tiền, biên nhận hồ sơ nhập 

học, lịch học tập, phiếu đăng ký học và được cấp thẻ SV tạm thời. 

Bước 7. Việc lưu trữ hồ sơ tuyển sinh. 

Với mỗi Bước trong quy trình nhập học đều có sự giám sát của BGH, Tổ thanh tra của 

trường. 

TĐG tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học.  

* Thực hiện biện pháp giám sát công tác tuyển sinh: 

Quyết định 132/QĐ-ĐHPY ngày 19 tháng 4 năm 2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ các 

đơn vị thuộc Trường ĐHPY [H13.4.001] có  nêu lên biện pháp giám sát công tác tuyển sinh 

bằng cách cụ thể hóa vào nhiệm vụ của các đơn vị liên quan như: 

+ Phòng ĐT thực hiện biện pháp là phối hợp với Phòng Khảo thí và ĐBCL trong việc tổ 

chức các kỳ thi tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, cử tuyển, ĐT theo địa chỉ, liên kết 

ĐT trong nhà trường, quản lý các kết quả thi. 

+ Phòng Khảo thí và ĐBCL thực hiện công tác giám sát bằng cách phối hợp với Phòng ĐT 

trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các kì thi tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, 

cử tuyển, ĐT theo địa chỉ, liên kết ĐT trong Nhà trường; cùng với Phòng ĐT quản lí các kết quả 

thi và giải quyết các đơn, thư khiếu nại của thí sinh liên quan đến công tác thi tuyển sinh. Đồng 

thời, chủ trì và phối hợp với Phòng ĐT, các khoa chuyên môn tổ chức công tác tuyển sinh, thi 



213 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

kết thúc học phần, thi tốt nghiệp thuộc các ngành học, các trình độ và các hình thức ĐT: kiểm 

tra đề thi, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phân tích và xử lí các kết quả thi. 

+ Phòng CTHSSV phối hợp với Phòng ĐT tổ chức quảng bá tuyển sinh, tiếp thị năng lực 

ĐT, chương trình ĐT của Nhà trường; tư vấn, hướng nghiệp cho người học, phụ huynh, các 

doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu ĐT; bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. 

Đồng thời, trong phân công nhiệm vụ của Phòng Thanh tra thực hiện biện pháp giám sát 

bằng cách xây dựng chương trình - kế hoạch thanh, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất. Thể hiện 

qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra và pháp chế năm học trong 5 năm qua do 

Phòng Thanh tra chủ trì [H13.4.002], [H13.4.0003], [H13.4.0004], [H13.4.005], [H13.4.006]  

với các nội dung cụ thể (Bảng 13.14). 

Mặt khác, Hội đồng tuyển sinh là bộ phận thực hiện các biện pháp giám sát công tác tuyển 

sinh một cách chặt chẽ và xuyên suốt trong cả đợt tuyển sinh được thực hiện bằng cách thành 

lập HĐTS từng năm [H13.4.007], [H13.4.008], [H13.4.009], [H13.4.010], [H13.4.011] với 

thành phần các thành viên Hội đồng như sau: Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; Phó 

Hiệu trưởng phụ trách công tác ĐT là Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; Trưởng phòng Phòng 

ĐT là ủy viên thường trực và lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng chức năng còn lại là ủy viên hội 

đồng. Với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên của Hội đồng tuyển sinh 

[H13.4.012], [H13.4.013], [H13.4.014], [H13.4.015] [H13.4.016]. Thông qua đó, trong các hoạt 

động của công tác tuyển sinh nếu vướng mắc hoặc chưa phù hợp sẽ có sự đề xuất thay đổi hoặc 

bổ sung. 

Biện pháp giám sát công tác tuyển sinh được thể hiện qua Kế hoạch thực hiện công tác 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hằng năm với cụ thể các mốc thời gian và phân công 

thành viên giám sát của các công việc một cách chi tiết, rõ ràng, cụ thể [H13.4.017], 

[H13.4.018], [H13.4.019], [H13.4.020], [H13.4.021] (Bảng 13.15). 

* Thực hiện biện pháp giám sát công tác nhập học: 

Biện pháp giám sát công tác nhập học sau khi tuyển sinh được thể hiện qua:  

+ Lập kế hoạch tiếp đón SV năm thứ nhất nhập học đúng quy định về thời gian cụ thể được 

ghi trên giấy báo nhập học, có sự tham gian của các đơn vị như Phòng ĐT, Phòng CTHSSV, 
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Phòng HCQT, Phòng KHTC, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Ban Quản lý KTX [H13.4.022], 

[H13.4.023], [H13.4.024], [H13.4.025], [H13.4.026]. 

+ Kế hoạch tuyển sinh hằng năm với cụ thể các mốc thời gian của các công việc cần thực 

hiện một cách chi tiết, rõ ràng, cụ thể [H13.4.016], [H13.4.017], [H13.4.018], [H13.4.019], 

[H13.4.020]. 

Trường thực hiện việc đánh giá, phân tích két quả giám sát công tác tuyển sinh hằng năm: 

+ Năm 2017 [H13.4.027]:  

-  Đề án tuyển sinh được xây dựng theo đúng quy định của Bộ GDĐT; 

- Thực hiện nhiều hình thức quảng bá và tư vấn tuyển sinh. 

- Hoạt động quảng bá và tư vấn tuyển sinh chưa đổi mới; chưa có Ban/đơn vị chuyên về 

quảng bá và tư vấn tuyển sinh. 

- Kết quả tuyển sinh thấp. 

- Kinh phí đầu tư cho công tác tuyển sinh thấp. 

+ Năm 2018 [H13.4.028]: Công tác xây dựng Đề án tuyển sinh được thực hiện đúng theo 

quy định của Bộ GDĐT. 

- Hình thức quảng bá và tư vấn tuyển sinh đa dạng. Tuy nhiên, chưa phát huy được hình 

thức tư vấn và xét tuyển trực tuyến. Và các tổ của Ban quảng bá và tư vấn tuyển sinh thực hiện 

nhiệm vụ chưa đồng bộ; hoạt động tư vấn tuyển sinh phần lớn tập trung vào các thành viên của 

Phòng ĐT. 

 - Nhà trường nhận được sự phối hợp của các trường THPT, Báo Tuổi trẻ, Báo Phú Yên, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên trong công tác quảng bá và tư vấn tuyển sinh. 

Công tác nhập học được thực hiện theo đúng kế hoạch của từng đợt xét tuyển, đúng quy 

định của Bộ GDĐT và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

-  Đề án tuyển sinh được xây dựng theo đúng quy định của Bộ GDĐT; 

- Thực hiện tốt công tác tổ chức, huy động nhân sự từ nhiều đơn vị trong trường tham gia 

quảng bá và tư vấn tuyển sinh. 

- Thiết lập được mối quan hệ, phối hợp với các trường phổ thông, các đơn vị truyền thông 

trong quảng bá và tư vấn tuyển sinh. 
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- Kết quả tuyển sinh thấp. 

+ Năm 2019 [H13.4.029]: 

- Nhà trường triển khai đa dạng hình thức quảng bá và tư vấn tuyển sinh; đa số GVVC 

được phân công tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 - Nhà trường nhận được sự phối hợp của các trường THPT, Đoàn Thanh niên các huyện, 

thị xã, Báo Tuổi Trẻ, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên trong công tác 

quảng bá và tư vấn tuyển sinh. 

- Công tác quảng bá và tư vấn tuyển sinh triển khai còn chậm. 

- Chương trình livestream đã thành công bước đầu nhưng còn hạn chế về kỹ thuật và nội 

dung. 

- Kinh phí đầu tư cho công tác quảng bá và tư vấn tuyển sinh còn thấp. 

- Công tác nhập học được thực hiện theo đúng kế hoạch của từng đợt xét tuyển, đúng quy 

định của Bộ GDĐT và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Năm 2020 [H13.4.030]: 

-  Đề án tuyển sinh được xây dựng theo đúng quy định của Bộ GDĐT; 

- Việc cải tiến hình thức, nội dung quảng bá và tư vấn tuyển sinh với những hiệu ứng tích 

cực. 

- Sự tham gia tích cực của các Khoa, của đội ngũ GVVC Nhà trường đối với công tác 

quảng bá – tư vấn tuyển sinh. 

- Sự phối hợp của các trường THPT, các đơn vị truyền thông trong quảng bá và tư vấn 

tuyển sinh. 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác tuyển sinh năm 2020 của nhà trường còn nhiều 

hạn chế cần phải phắc phục, đó là: 

- Kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh triển khai còn chậm. 

- Hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tuyển sinh. 

- Kết quả tuyển sinh thấp. 

+ Năm 2021 [H13.4.031]: 
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-  Đề án tuyển sinh được xây dựng theo đúng quy định của Bộ GDĐT; được điều chỉnh 

linh hoạt theo tình hình thực tế. 

- Việc cải tiến hình thức, nội dung truyền thông, quảng bá và tư vấn tuyển sinh với những 

hiệu ứng tích cực. 

- Sự tham gia tích cực của các Khoa, của đội ngũ GVVC Nhà trường đối với công tác 

truyền thông, quảng bá, tư vấn tuyển sinh. 

- Sự phối hợp của các trường phổ thông, các đơn vị truyền thông trong quảng bá và tư 

vấn tuyển sinh. 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác tuyển sinh năm 2021 của nhà trường còn 

nhiều hạn chế cần phải phắc phục, đó là: 

- Kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh triển khai còn chậm. 

- Hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tuyển sinh. 

- Kết quả tuyển sinh chưa cao, đặc biệt một số ngành không mở được lớp. 

Nhà trường tổ chức cho thí sinh trúng tuyển nhập học trực tuyến. Công tác nhập học được 

thực hiện theo đúng kế hoạch của từng đợt xét tuyển. Thí sinh được tạo điều kiện thuận lợi nhất 

để nhập học trong điều kiện không thể trực tiếp đến trường do dịch bệnh Covid-19. 

Đồng thời, kết quả giám sát công tác tuyển sinh và nhập học còn thể hiện ở Báo cáo kiểm 

tra công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020 của Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh theo Quyết 

định số 46/QĐ-ĐHPY ngày 22/01/2021 [H13.4.032]. 

Việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát của Hội đồng tuyển sinh đối với các thành viên 

được giao nhiệm vụ giám sát và trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của một số các 

thành viên chưa nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao chưa 

cao.   

TĐG tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp 

và hiệu quả.  

Trường sử dụng kết quả đánh giá công tác tuyển sinh làm căn cứ để điều chỉnh chiến 

lược/chính sách/kế hoạch tuyển sinh: 

- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017 và Phương hướng công tác tuyển sinh năm 
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2018 [H13.5.001]: Công tác tuyển sinh của Nhà trường thể hiện những ưu điểm cần tiếp tục 

phát huy như sau: Đề án tuyển sinh được xây dựng theo đúng quy định của Bộ GDĐT; Thực 

hiện nhiều hình thức quảng bá và tư vấn tuyển sinh; Tiếp tục thực hiện tư vấn trực tiếp tại các 

trường THPT. Tuy nhiên, một số hạn chế cần phải phắc phục: Hoạt động quảng bá và tư vấn 

tuyển sinh chưa đổi mới; chưa có Ban/đơn vị chuyên về quảng bá và tư vấn tuyển sinh; Kết quả 

tuyển sinh thấp. 

Những hạn chế trên đây do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động: Các ngành 

ĐT chưa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu xã hội; Kinh phí đầu tư cho công tác tuyển sinh 

thấp. 

- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 và Phương hướng công tác tuyển sinh 

năm 2019 [H13.5.002]: Công tác tuyển sinh của trường thể hiện những ưu điểm cần tiếp tục 

phát huy: Đề án tuyển sinh được xây dựng theo đúng quy định của Bộ GDĐT; Thực hiện tốt 

công tác tổ chức, huy động nhân sự từ nhiều đơn vị trong trường tham gia quảng bá và tư vấn 

tuyển sinh; Tổ chức tư vấn thông qua Facebook nhận được nhiều tương tác của thí sinh; Thiết 

lập được mối quan hệ, phối hợp với các trường phổ thông, các đơn vị truyền thông trong quảng 

bá và tư vấn tuyển sinh. Tuy nhiên, một số hạn chế cần phải phắc phục: Các tổ của Ban quảng 

bá và tư vấn tuyển sinh thực hiện nhiệm vụ chưa đồng bộ; hoạt động tư vấn tuyển sinh phần lớn 

tập trung vào các thành viên của Phòng ĐT; Chưa phát huy được hình thức tư vấn và xét tuyển 

trực tuyến; Kết quả tuyển sinh thấp. 

Những hạn chế trên đây do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động: Các ngành 

ĐT trình độ ĐH chưa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và bắt kịp xu 

hướng phát triển của xã hội; Kinh phí đầu tư cho công tác tuyển sinh thấp. 

- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 và Phương hướng công tác tuyển sinh 

năm 2020 [H13.5.003]: Trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh: Đề án tuyển sinh 

được xây dựng theo đúng quy định của Bộ GDĐT; Việc đa dạng hóa hình thức quảng bá và tư 

vấn tuyển sinh với những hiệu ứng tích cực; đặc biệt là hình thức livestream; Sự phối hợp của 

các trường phổ thông, các đơn vị truyền thông trong quảng bá và tư vấn tuyển sinh. Tuy nhiên, 

một số hạn chế sau: Kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh triển khai còn chậm; Chưa phát huy 

được hình thức tư vấn và xét tuyển trực tuyến; Kết quả tuyển sinh thấp. 

Một số nguyên nhân: Các ngành ĐT trình độ ĐH chưa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu 
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cầu thị trường lao động và bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội; kết quả tuyển sinh các ngành 

CĐ ảnh hưởng bởi thông báo dừng tuyển sinh CĐ đối với các trường ĐH của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Kinh phí đầu tư cho công tác tuyển sinh thấp. 

- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và Phương hướng công tác tuyển sinh 

năm 2021 [H13.5.004]: Một số ưu điểm cần tiếp tục phát huy: Đề án tuyển sinh được xây dựng 

theo đúng quy định của Bộ GDĐT; Việc cải tiến hình thức, nội dung quảng bá và tư vấn tuyển 

sinh với những hiệu ứng tích cực; Sự tham gia tích cực của các Khoa, của đội ngũ GVVC Nhà 

trường đối với công tác quảng bá – tư vấn tuyển sinh; Sự phối hợp của các trường THPT, các 

đơn vị truyền thông trong quảng bá và tư vấn tuyển sinh. Tuy nhiên, một số hạn chế: Kế hoạch 

quảng bá, tư vấn tuyển sinh triển khai còn chậm; Hệ thống CNTT chưa đáp ứng yêu cầu phục 

vụ công tác tuyển sinh; Kết quả tuyển sinh thấp. 

Nguyên nhân: Ngành ĐT chưa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 

và bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội; Năng lực thích ứng, đổi mới, sáng tạo trong công tác 

tuyển sinh của nhà trường còn hạn chế; Công tác truyền thông chưa thật sự được chú trọng; Kinh 

phí đầu tư cho công tác tuyển sinh thấp.  

- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và Phương hướng công tác tuyển sinh 

năm 2022 [H13.5.005]: Một số ưu điểm cần tiếp tục phát huy như sau: Đề án tuyển sinh được 

xây dựng theo đúng quy định của Bộ GDĐT; được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế; 

Việc cải tiến hình thức, nội dung truyền thông, quảng bá và tư vấn tuyển sinh với những hiệu 

ứng tích cực; Sự tham gia tích cực của các Khoa, của đội ngũ GVVC trường đối với công tác 

truyền thông, quảng bá, tư vấn tuyển sinh; Sự phối hợp của các trường phổ thông, các đơn vị 

truyền thông trong quảng bá và tư vấn tuyển sinh. Một số hạn chế: Kế hoạch quảng bá, tư vấn 

tuyển sinh triển khai còn chậm; Hệ thống CNTT chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tuyển 

sinh; Kết quả tuyển sinh chưa cao, đặc biệt một số ngành không mở được lớp. 

Nguyên nhân: Ngành ĐT chưa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 

và xu hướng phát triển của xã hội; Công tác truyền thông chưa thật sự được chú trọng; Kinh phí 

đầu tư cho công tác tuyển sinh còn hạn chế. 

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2020 [H13.5.006]:    

Nhìn chung, mặt hạn chế chủ yếu đối với nhà trường qua các năm chủ yếu vẫn là khối 

ngành sư phạm; kết quả tuyển sinh chưa cao và kinh phí dành cho công tác tuyển sinh còn hạn 
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chế. Vì vậy, nhà trường đã có những điều chỉnh, thay đổi về chỉ tiêu tuyển sinh; phương án xét 

tuyển; mã tổ hợp môn xét tuyển [H13.5.007], [H13.5.008], [H13.5.009], [H13.5.010], 

[H13.5.011].  

Trường sử dụng kết quả đánh giá công tác nhập học làm căn cứ để điều chỉnh chiến 

lược/chính sách/kế hoạch nhập học. 

   Công tác tuyển sinh được cải tiến, cập nhật 2 lần trong chu kỳ [H13.5.007], [H13.5.008], 

[H13.5.009], [H13.5.010], [H13.5.011]: 

- Đối với mã tổ hợp môn xét tuyển và phương thức xét tuyển trong tuyển sinh:   

+ Khối ngành I: Năm 2017, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với mã tổ 

hợp môn xét tuyển. Đối với xét tuyển năng khiếu, trình độ CĐ: CĐSP Mỹ thuật và CĐ Giáo dục 

thể chất: Xét tuyển thí sinh có điểm trung bình các môn học năm lớp 12 (không kể các điểm 

được cộng thêm); ngoài ra thí sinh còn phải dự thi môn năng khiếu mỹ thuật đối với CĐSP Mỹ 

thuật và năng khiếu thể chất đối với trình độ CĐ ngành Giáo dục thể chất. Năm 2018, ngoài xét 

tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia với mã tổ hợp môn xét tuyển thì còn sử dụng phương 

thức xét tuyển học lực lớp 12 đạt loại giỏi. Từ năm 2019 trở đi, ngoài sử dụng mã tổ hợp môn 

xét tuyển với điểm thi THPT quốc gia (Phương án 1), việc xét tuyển điểm trung bình học lực 

lớp 12 đạt loại giỏi được thay bằng xét tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 12 của ba môn học 

trong mã tổ hợp môn xét tuyển cùng với điều kiện xếp loại học lực lớp 12 loại giỏi (Phương 

thức 2). 

+ Ngành Giáo dục Mầm non, trình độ ĐH, CĐ: Xét tuyển bằng mã tổ hợp Toán, Văn, 

Năng khiếu Mầm non. Riêng từ năm 2020 trở đi, tổ hợp môn xét tuyển được thay bằng Ngữ 

văn, Năng khiếu 1 (Kể chuyện – Đọc diễn cảm), Năng khiếu 2 (Hát – Nhạc) và Toán, Năng 

khiếu 1 (Kể chuyện – Đọc diễn cảm), Năng khiếu 2 (Hát – Nhạc). 

+ Một số ngành tuyển sinh có sự thay đổi mã tổ hợp xét tuyển (bổ sung thêm hoặc bớt 

ra) nhằm tạo sự thuận lợi cho thí sinh trong xét tuyển cũng như sự phù hợp giữa ngành xét tuyển 

và mã tổ hợp môn xét tuyển.      

+ Các khối ngành ngoài SP: Phương án xét tuyển chủ yếu bằng học bạ THPT. Năm 2017 

và 2018, xét tuyển bằng cách lấy điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các 

điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên. Năm 2019, việc xét tuyển được thay bằng xét tổng 
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điểm trung bình môn cả năm lớp 12 của ba môn học trong mã tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 

6,0 trở lên; từ năm 2020 trở đi, việc xét tuyển được thay bằng phương án tổng điểm của học kỳ 

1 hoặc học kỳ 2 năm lớp 12 của ba môn học trong tổ hợp môn xét tuyển từ 16,5 trở lên (Phương 

án 2).  

- Hình thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh theo 

đường bưu điện. Từ năm 2020 trở đi, thí sinh đăng ký thêm hình thức đăng ký trực tuyến. 

- Tư vấn tuyển sinh: Từ năm 2019 trở đi, ngoài tư vấn thông tin qua điện thoại cố định, 

Thí sinh thực hiện tư vấn trực tuyến qua Zalo, Facebook.  

- Cách thức tổ chức thi tuyển năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non bằng hình thức không 

trực tiếp đối với năm tuyển sinh 2021 [H13.5.012], [H13.5.013], [H13.5.014] do tình hình dịch 

bệnh Covid 19 và áp dụng giãn cách xã hội.   

- Công tác nhập học được cải tiến, cập nhật 2 lần trong chu kỳ: 

Từ năm 2017 đến 2020, thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường. Từ 

năm 2021 trở đi, bên cạnh việc làm thủ tục nhập học trực tiếp, thí sinh có thể làm thủ tục nhập 

học trực tuyến [H13.5.015]: Gửi bản chụp hoặc scan bản chính của các loại giấy tờ (Học bạ 

THPT; Sổ hộ khẩu; Giấy khai sinh; Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021; 

Giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân; Bằng tốt nghiệp THPT nếu tốt nghiệp từ năm 2020 

trở về trước; Giấy tốt nghiệp THPT tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2021; các giấy tờ uqu tiên vè 

chế độ chính sách nếu có; 02 ảnh màu 3x4cm) qua tài khoản Zalo 0963725060. Thí sinh gửi các 

khoản phí và học phí qua số tài khoản Trường ĐHPY, qua Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Yên. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4  

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 13: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:   

Đề án tuyển sinh thể hiện rõ ràng chính sách tuyển sinh. Kế hoạch tuyển sinh có phân công 

trách nhiệm và xác định thời gian thực hiện. Có kế hoạch truyền thông để tuyển sinh. 

Các tiêu chí/chỉ tiêu tuyển sinh rõ ràng, theo quy định cho từng CTĐT. Các hình thức thi 

tuyển/xét tuyển phù hợp. 

Có đơn vị/cá nhân được phân công giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. Có quy trình 



221 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 

Thực hiện biện pháp giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 

Sử dụng kết quả đánh giá công tác tuyển sinh và nhập học làm căn cứ điều chỉnh chiến 

lược/chính sách/kế hoạch tuyển sinh, nhập học. 

Công tác tuyển sinh, nhập học được cải tiến. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

Chế độ kiểm tra, giám sát của Hội đồng tuyển sinh đối với các thành viên được giao nhiệm 

vụ giám sát và trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các thành viên chưa được 

thực hiện hiệu quả.   

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn thành  

Ghi chú 

1 Khắc phục tồn 

tại 

Nâng cao năng lực thực 

hiện công tác giám sát 

của các thành viên Hội 

đồng thông qua báo cáo 

tiến độ công việc và kết 

quả thực hiện nhiệm 

vụ trong công tác tuyển 

sinh và nhập học 

BGH, HĐTS, 

Phòng Quản 

lý chất lượng; 

Phòng Công 

tác HSSV; 

Phòng ĐT; 

các khoa 

quản lý SV 

Tháng 

3/2022 đến 

tháng 

11/2022 

 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 13 4,0 
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Tiêu chí 13.1 4 

Tiêu chí 13.2 4 

Tiêu chí 13.3 4 

Tiêu chí 13.4 4 

Tiêu chí 13.5 4 

 

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học  

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 chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT và các môn học học 

phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan. 

Quá trình xây dựng, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành CTĐT được cụ 

thể hóa trong các văn bản phân công nhiệm vụ toàn trường, của từng đơn vị liên quan và các 

Khoa chuyên môn.  

+ Quyết định 389/QĐ-ĐHPY ngày 20 tháng 7 năm 2012 ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm thuộc Trường ĐHPY, Quyết định 132/QĐ-

ĐHPY ngày 19 tháng 4 năm 2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường 

ĐHPY có nêu rõ nhiệm vụ Phòng Đào tạo “Chủ động phối hợp với các khoa chuyên môn, các 

đơn vị có liên quan phát triển CTĐT để mở mã ngành đào tạo mới mà xã hội có nhu cầu và phát 

triển quy mô đào tạo, không gian đào tạo của Trường”; Phòng Khảo thí và ĐBCL có nhiệm vụ 

“phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn đánh giá các CTĐT và xây dựng CĐR 

cho tất cả các CTĐT của Nhà trường theo kế hoạch được phê duyệt của Hiệu trưởng”; Phòng 

Công tác học sinh-SV “Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Nhà trường tổ chức 

khảo sát tình trạng việc làm của SV sau tốt nghiệp, theo dõi và đánh giá thông tin phản hồi từ 

các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu của SV sau tốt nghiệp 

để làm căn cứ đánh giá, điều chỉnh CTĐT của Nhà trường ngày càng sát với thực tiễn và với 

nhu cầu xã hội”; các Khoa chuyên môn “Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và ĐBCL 

xây dựng và đánh giá các CTĐT, xây dựng CĐR cho tất cả các CTĐT của khoa theo kế hoạch 

được Hiệu trưởng phê duyệt. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong việc phát triển CTĐT để 
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xin mở mã ngành đào tạo khi hội đủ điều kiện, phát triển đa dạng ngành, nghề đào tạo thuộc 

khoa” [H14.1.001], [H14.1.002]. 

- Quyết định 137/QĐ-ĐHPY ngày 25 tháng 4 năm 2019 ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐHPY quy định nhiệm vụ của HĐ KHĐT có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu 

trưởng về đổi mới và phát triển CTĐT, thẩm định CTĐT; Khoa chuyên môn có trách nhiệm xây 

dựng CTĐT của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ, tổ chức phát triển CTĐT. 

Trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT. [H14.1.003] 

- Nghị  quyết số 07 /NQ-HĐT ngày 24 tháng  02 năm 2021 của Hội đồng trường Trường 

ĐHPY quy định tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPY đã nêu rõ trách nhiệm của HĐ KHĐT 

có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về việc xây dựng Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, 

triển khai và hủy bỏ các CTĐT; các Khoa chuyên môn có chức năng và nhiệm vụ xây dựng 

CTĐT của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn ĐCCTHP liên 

quan; tổ chức phát triển CTĐT, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng 

phát triển của Nhà trường. Và Nhà trường có trách nhiệm giải trình trong việc xây dựng, thẩm 

định, ban hành CTĐT trình độ CĐ, ĐH. [H14.1.004] 

- Chức năng, nhiệm vụ HĐ KHĐT được thể hiện trong Quyết định 686/QĐ-ĐHPY ngày 

21 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHPYvề việc ban hành “Quy định Tổ chức và 

Hoạt động của HĐ KHĐT Trường ĐHPY nhiệm kỳ 2017-2022”, cụ thể là Tiểu ban Tư vấn 

Đào tạo có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc đổi mới và phát triển CTĐT; thẩm định CTĐT. 

Đến ngày 04 tháng 3 năm 2020, HĐ KHĐT ban hành Thông báo số 04/TB-KHĐT về việc phân 

công nhiệm vụ đối với các Tiểu ban, trong đó, Tiểu ban Tư vấn đào tạo gồm có 7 thành viên, do 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thưởng phụ trách chung. [H14.1.005], [H14.1.006] 

- Đối với Phòng Đào tạo, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý phát triển 

CTĐT của Nhà trường đã có sự phân công cụ thể nhiệm vụ qua các năm. Trong đó, Trưởng 

phòng Đào tạo là người trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý phát triển CTĐT, bên 

cạnh đó, phân công một viên chức phụ trách công tác giám sát việc phát triển CTĐT của các 

Khoa, một Phó Trưởng phòng phụ trách Tổ Giáo dục thường xuyên thực hiện phối hợp giám sát 

việc phát triển CTĐT hệ VLVH của các Khoa, một Phó Trưởng phòng phụ trách Tổ chính quy 

thực hiện phối hợp giám sát việc phát triển CTĐT CĐ, ĐH hệ chính quy và thạc sĩ. [H14.1.007] 

- Đối với các Khoa chuyên môn, có sự phân công trách nhiệm cụ thể đối với Trưởng 
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khoa, Phó Trưởng khoa, các Bộ môn về việc phát triển CTĐT hay trong quá trình xây dựng, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành CTĐT. [H14.1.008], [H14.1.009], 

[H14.1.010], [H14.1.011], [H14.1.012], [H14.1.013], [H14.1.014], [H14.1.015], [H14.1.016], 

[H14.1.017], [H14.1.018], [H14.1.019], [H14.1.020]. 

- Theo định kỳ năm học, Nhà trường có thông báo về việc phát triển CTĐT các ngành 

trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy để tổ chức đào tạo, trong đó có quy định Khoa chịu trách nhiệm 

về CTĐT, căn cứ để xây dựng chương trình, quy định tổ soạn thảo, các bước thẩm định trước 

khi Hiệu trưởng ký ban hành và tiến độ thực hiện các công việc. [H14.1.021],  [H14.1.022], 

[H14.1.023], [H14.1.024], [H14.1.025]. 

- Để hoàn thiện bản CTĐT trước khi được Hiệu trưởng phê duyệt chính thức, hằng năm, 

Nhà trường có Quyết định thành lập Ban biên tập, chỉnh sửa CTĐT trình độ CĐ, ĐH hệ chính 

quy. Trong đó, Phó Hiệu trưởng phụ trách có nhiệm vụ là Trưởng ban, Phó Hiệu Trưởng là Phó 

Trưởng ban, Lãnh đạo và viên chức Phòng Đào tạo là ủy viên. [H14.1.026] 

- Năm 2018, Nhà trường ban hành Quyết định số 161/QĐ-ĐHPY ngày 17 tháng 4 năm 

2018 về việc thành lập Ban Phát triển CTĐT năm 2018. Ban có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện 

kế hoạch Phát triển CTĐT năm 2018 của Nhà trường [H14.1.027]. Và trong Thông báo kết luận 

số 252/TB-ĐHPY ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ban phát triển CTĐT đã phân công cụ thể đối 

với các đơn vị về việc phối hợp với các Khoa ban hành CĐR của các CTĐT; tư vấn về  khối lượng 

kiến thức, nội dung, phương thức tổ chức giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn năng lực Ngoại ngữ và 

Công nghệ thông tin; đảm bảo chuẩn Kỹ năng sư phạm (Tâm lý học, Giáo dục học, Rèn luyện 

NVSPTX, Thực tập tốt nghiệp); về đội ngũ GV, Giáo trình và Tài liệu tham khảo hay rà soát hệ 

thống văn bản của Nhà trường về phát triển CTĐT; tham mưu Nhà trường thông báo về Thống kê 

GV giảng dạy học phần [H14.1.028]. 

- Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT trình độ ĐH, CĐ của Nhà trường 

được thực hiện theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định “Về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục ĐH và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ” [H14.1.029], trên 

cơ sở đó, Trường ĐHPY đã cụ thể hóa thực hiện bằng Quyết định số 454/QĐ-ĐHPY, ngày 31 

tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHPY Quy định về việc Ban hành Quy định về khối 



225 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình 

độ ĐH, CĐ và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ ĐH, CĐ cụ thể 

[H14.1.030]. 

Đến năm 2019, Nhà trường đã cập nhật và ban hành Quy định số 120/QiĐ-ĐHPY ngày 

08 tháng 4 năm 2019 Quy định về việc phát triển CTĐT trình độ ĐH, CĐ của Trường ĐHPY 

[H14.1.031], trong đó quy định rõ: Chương trình do các khoa quản lý CTĐT chủ động thực hiện, 

có sự phối hợp của các bộ môn, khoa quản lý chuyên môn. Và chương trình được Hội đồng cấp 

khoa, cấp trường thẩm định, được Hiệu trưởng ký quyết định ban hành. Đồng thời, quy định rõ 

nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, cá nhân như: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các khoa 

quản lý CTĐT, Trưởng Bộ môn, Trưởng khoa quản lý CTĐT.  

- Tháng 7 năm 2021, trên cơ sở Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 6 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, 

thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH [H14.1.032], Trường ĐHPY đã ban 

hành Quyết định số 276/QĐ-ĐHPY ngày 05 tháng 7 năm 2021 Quy định về chuẩn CTĐT; xây 

dựng, thẩm định và ban hành CTĐT trình độ ĐH của Trường ĐHPY [H14.1.033].  

Quá trình xây dựng, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành ĐCCTHP được 

cụ thể hóa trong các văn bản phân công nhiệm vụ của các Khoa chuyên môn [H14.1.008], 

[H14.1.009], [H14.1.010], [H14.1.011], [H14.1.012], [H14.1.013], [H14.1.034], [H14.1.035], 

[H14.1.036], [H14.1.037], [H14.1.017], [H14.1.018, [H14.1.019], [H14.1.020]. 

Đến năm 2019, Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 507/QĐ-ĐHPY ngày 10 tháng 10 năm 

2019 ban hành Quy trình Quản lý đào tạo đối với GV, trong đó có sự phân công cụ thể và đồng 

nhất tất cả các Khoa/Bộ môn như sau:   

+ Trưởng Bộ môn phân công GV biên soạn ĐCCTHP/CTMH để giảng dạy hoặc mời 

thỉnh giảng. 

+ GV thực hiện biên soạn ĐCCTHP/CTMH cho học kỳ/năm học. 

+ Khoa, Bộ môn tổ chức đánh giá, nghiệm thu ĐCCTHP/CTMH . 

+ Sau khi nghiệm thu, Trưởng Khoa, Bộ môn ký duyệt ĐCCTHP/CTMH để ban hành. 

+ ĐCCTHP/CTMH được GV gởi cho lớp học phần, Khoa Quản lý SV ngay khi bắt đầu 

giảng dạy. 

+ Khoa, Bộ môn triển khai cho GV định kỳ bổ sung, điều chỉnh ĐCCTHP/CTMH phù 
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hợp  [H14.1.038]. 

So với thời điểm trước năm 2019 thì quy trình được ban hành năm 2019 đã chi tiết hóa 

các hoạt động thành quy trình quản lý việc biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung, thẩm định và ban hành 

ĐCCTHP, áp dụng thống nhất cho tất cả GV, Khoa, Bộ môn toàn trường, đó được xem là sự cải 

tiến rất phù hợp. 

Kế hoạch và phương pháp lấy ý kiến đóng góp, phản hồi các bên liên quan khi xây dựng, 

phát triển, rà soát, thẩm định CTĐT, ĐCCTHP được Nhà trường và các Khoa quản lý CTĐT 

thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: 

- Phòng Đào tạo triển khai lấy ý kiến khảo sát về CTĐT bằng hình thức phát phiếu trực 

tiếp hoặc đường link phiếu lấy ý kiến online. Đối tượng được lấy ý kiến là GV và SV mới tốt 

nghiệp. 

+ Trước năm 2021, Nhà trường lấy ý kiến bằng cách phát phiếu trực tiếp đến GV và SV 

mới tốt nghiệp. 

+ Tháng 3 năm 2021, Nhà trường ban hành Kế hoạch số 121/TB-ĐHPY ngày 09 tháng 3 

năm 2021 về việc lấy ý kiến khảo sát đánh giá CTĐT, cụ thể lấy ý kiến khảo sát qua đường link 

online hoặc có thể khảo sát bằng phiếu trực tiếp [H14.1.039]. 

+ Tháng 9 năm 2021, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-ĐHPY ngày 14 

tháng 9 năm 2021 về việc Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các hoạt động 

của Trường ĐHPY, trong đó có nói rõ về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về một 

số hoạt động của Nhà trường được triển khai định kỳ, bằng hình thức khảo sát theo từng nhóm 

đối tượng, hình thức khảo sát: trực tuyến, phát phiếu trực tiếp, phỏng vấn…. [H14.1.040]. 

- Các Khoa chuyên môn ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan đến CTĐT: 

+ Khoa Ngoại ngữ ban hành kế hoạch lấy ý kiến năm 2017 và 2021 bằng phương pháp 

khảo sát ý kiến thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc qua thư điện tử về CTĐT ĐH Ngôn ngữ Anh 

và ĐHSP Tiếng Anh. Đối tượng được khảo sát là GV thỉnh giảng, cựu SV, SV đang theo học tại 

khoa, các nhà tuyển dụng. [H14.1.041]. 

+ Khoa Nông nghiệp ban hành kế hoạch lấy ý kiến năm 2019 thông qua hình thức phát 

phiếu trực tiếp về CTĐT CĐ Chăn nuôi. Đối tượng được khảo sát là các đơn vị sử dụng lao động 

và cựu SV [H14.1.042]. 
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+ Ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ ĐH được Khoa Giáo dục tiểu học và Mầm non ban 

hành kế hoạch lấy ý kiến trong 4 năm liên tục từ 2017 đến 2020 và năm 2021 do Khoa Sư phạm 

đảm nhận kế hoạch lấy ý kiến bằng phương pháp khảo sát ý kiến thông qua phỏng vấn trực tiếp 

hoặc qua thư điện tử. Đối tượng được khảo sát là cán bộ quản lý, giáo viên, các đơn vị sử dụng 

lao động và cựu SV [H14.1.043]. 

+ Khoa Kinh tế ban hành kế hoạch lấy ý kiến thông qua hình thức phát phiếu trực tiếp về 

CTĐT CĐ Quản trị kinh doanh. Đối tượng được khảo sát là nhà tuyển dụng và cựu SV, GV giảng 

dạy ngành Quản trị kinh doanh [H14.1.044]. 

+ Khoa KHTN ban hành Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT ĐH SP  

Toán học các năm 2017, 2018 và 2020 bằng hình thức khảo sát bằng giấy và thư điện tử. 

Đối tượng được khảo sát là GV tham gia giảng dạy, SV tốt nghiệp, SV năm 3 và năm 4, BGH 

Nhà trường, Lãnh đạo các Phòng/ Khoa; Cán bộ, GV của Trường có liên quan đến việc biên 

soạn, thiết kế, thẩm định CTĐT; Một số GV của Khoa Khoa học tự nhiên; Các nhà tuyển dụng, 

các đơn vị sử dụng lao động; Các chuyên gia ở sở Giáo dục và Đào tạo; BGH các Trường Trung 

học phổ thông; Tổ Toán ở các Trường Trung học phổ thông; Lãnh đạo các khoa có đào tạo 

ngành Sư phạm Toán học của các Trường ĐH khác [H14.1.045]. 

- Kế hoạch và phương pháp lấy ý kiến các bên liên quan còn thể hiện ở Quyết định thành 

lập các Tổ soạn thảo CTĐT, Hội đồng thẩm định CTĐT cấp Khoa, Hội đồng thẩm định CTĐT 

cấp Trường. 

+ Năm 2017, Nhà trường đã ra Quyết định thành lập Tổ soạn thảo đối với 09 CTĐT trình 

độ CĐ, 01 CTĐT trình độ ĐH [H14.1.046]. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT cấp 

Khoa đối với 03 CTĐT [H14.1.047]. Thành viên Tổ soạn thảo và Hội đồng thẩm định cấp khoa 

chủ yếu là GV các Khoa chuyên môn/Bộ môn liên quan, khách mời là viên chức, lãnh đạo các 

đơn vị khác trong trường. 

+ Năm 2018, Nhà trường đã ra Quyết định thành lập Tổ soạn thảo đối với 07 CTĐT trình 

độ CĐ, 15 CTĐT trình độ ĐH [H14.1.048]. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT cấp 

Khoa đối với 17 CTĐT [H14.1.049]. Thành viên Tổ soạn thảo và Hội đồng thẩm định cấp khoa 

chủ yếu là GV các Khoa chuyên môn/Bộ môn liên quan, khách mời là viên chức, lãnh đạo các 

đơn vị khác trong trường.  

+ Năm 2019, Nhà trường đã ra Quyết định thành lập Tổ soạn thảo đối với 10 CTĐT trình 
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độ CĐ, 18 CTĐT trình độ ĐH [H14.1.050]. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT cấp 

Khoa đối với 08 CTĐT [H14.1.051]. Thành viên Tổ soạn thảo và Hội đồng thẩm định cấp khoa 

chủ yếu là GV các Khoa chuyên môn/Bộ môn liên quan, khách mời là viên chức, lãnh đạo các 

đơn vị khác trong trường.  

+ Năm 2019, Nhà trường đã tổ chức thẩm định cấp trường đối với 07 CTĐT với thành 

phần mời ngoài GV, viên chức trong trường còn có đại diện khách mời là các đơn vị ngoài trường 

như:  

Thẩm định CTĐT ĐH Việt Nam học (Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú 

Yên, Trưởng Khoa Kinh tế-Du lịch – Trường CĐ Nghề Phú Yên) [H14.1.052]. 

Thẩm định CTĐT ĐH Ngôn ngữ Anh và ĐHSP Tiếng Anh (Đại diện Trường ĐH Xây 

dựng Miền Trung, Trường CĐ Công thương Miền Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo) [H14.1.053]. 

Thẩm định CTĐT ĐH Giáo dục Tiểu học (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Âu Cơ) 

[H14.1.054]. 

Thẩm định CTĐT ĐH Công nghệ thông tin (Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Phú 

Yên) [H14.1.055]. 

Thẩm định CTĐT ĐH và CĐ Giáo dục Mầm non (Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh 

Đào) [H14.1.056]. 

Thẩm định CTĐT ĐH SP Tin học (Lãnh đạo các đơn vị, Khoa chuyên môn liên quan 

trong Trường) [H14.1.057]. 

+ Năm 2020, Nhà trường đã ra Quyết định thành lập Tổ soạn thảo đối với 01 CTĐT trình 

độ CĐ, 13 CTĐT trình độ ĐH [H14.1.058]. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT cấp 

Khoa đối với 07 CTĐT [H14.1.059]. Thành viên Tổ soạn thảo và Hội đồng thẩm định cấp khoa 

chủ yếu là GV các Khoa chuyên môn/Bộ môn liên quan, khách mời là viên chức, lãnh đạo các 

đơn vị khác trong trường. Năm 2020, Nhà trường đã tổ chức thẩm định cấp trường đối với 02 

CTĐT với thành phần mời ngoài GV, viên chức , HĐ KHĐT trong trường còn có đại diện khách 

mời là các đơn vị ngoài trường như:  

Thẩm định CTĐT ĐH SP Tin học (chuyên ngành Tin học – Công nghệ) có đại diện Sở 

Giáo dục tỉnh Phú Yên [H14.1.060]. 

Thẩm định CTĐT ĐH SP Tiếng Anh (Bậc trung học cơ sở) có đại diện Phòng GDĐT 

thành phố Tuy Hòa, Nguyên Trưởng Khoa Ngoại ngữ. [H14.1.061]. 
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+ Năm 2021: Nhà trường đã ra Quyết định thành lập Tổ soạn thảo đối với 09 CTĐT trình 

độ ĐH [H14.1.062]. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT cấp Khoa đối với 05 CTĐT 

[H14.1.063]. Thành viên Tổ soạn thảo và Hội đồng thẩm định cấp khoa chủ yếu là GV các Khoa 

chuyên môn/Bộ môn liên quan, khách mời là viên chức, lãnh đạo các đơn vị khác trong trường. 

Và năm 2021, Nhà trường đã tổ chức thẩm định cấp trường đối với 01 CTĐT với thành phần mời 

ngoài GV, viên chức trong trường còn có đại diện khách mời là các đơn vị ngoài trường (Giáo 

viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, Nguyên Trưởng khoa Ngoại ngữ 

Trường ĐHPY) và thành viên HĐ KHĐT Nhà trường [H14.1.064]. 

Các ý kiến khảo sát qua Hội đồng thẩm định cấp Khoa được lưu lại thành biên bản, làm 

cơ sở để Tổ soạn thảo hoặc Khoa, Bộ môn rà soát, chỉnh sửa CTĐT [H14.1.065], [H14.1.066], 

[H14.1.067], [H14.1.068], [H14.1.069]. 

CTĐT còn được khảo sát ý kiến thông qua Hội thảo về CTĐT do các Khoa tổ chức, với 

thành phần mời từ các đơn vị sử dụng lao động, cựu SV, GV ….[H14.1.070]. 

- ĐCCTHP được  lấy ý kiến thông qua biên bản họp Khoa, Bộ môn, Tổ soạn thảo thẩm 

định ĐCCTHP của các CTĐT [H14.1.071]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 14.2: Có hệ thống xây dựng, rà soát. Điều chỉnh CĐR của CTĐT và các môn 

học/ học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 

Quá trình xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR cho CTĐT/học phần được cụ thể hóa trong 

các văn bản phân công nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và các Khoa chuyên môn. 

- Quyết định 132/QĐ-ĐHPY ngày 19 tháng 4 năm 2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc Trường ĐHPYcó nêu rõ nhiệm vụ Phòng Khảo thí và ĐBCL có nhiệm vụ “Phối 

hợp với Phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn đánh giá các CTĐT và xây dựng CĐR cho tất 

cả các CTĐT của Nhà trường theo kế hoạch được phê duyệt của Hiệu trưởng”; các Khoa chuyên 

môn “Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và ĐBCL  xây dựng và đánh giá các CTĐT, 

xây dựng CĐR cho tất cả các CTĐT của khoa theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt” 

[H14.2.001]. 

- Năm 2018, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-ĐHPY ngày 08 tháng 01 năm 

2018 quy định xây dựng, rà soát và phát triển CĐR CTĐT áp dụng tại Trường ĐHPY 

[H14.2.002]. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ của các đơn vị Phòng Quản lý chất lượng, Khoa chuyên 
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môn trong quá trình xây dựng, rà soát CĐR CTĐT; 

- Phân công trách nhiệm phụ trách công tác CĐR của Phòng Khảo thí và ĐBCL (nay là 

Phòng Quản lý chất lượng), cụ thể như sau: Năm 2017, giao một viên chức của Phòng phụ trách. 

Năm 2018, Trưởng phòng là người triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, phê duyệt và công 

bố CĐR các CTĐT tuyển sinh hàng năm. Đến năm 2021, Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách 

công tác triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và công bố CĐR các CTĐT tuyển sinh hàng 

năm và một viên chức được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện, triển khai CĐR của 

CTĐT [H14.2.003]. 

- Kế hoạch về việc xây dựng CĐR đối với các CTĐT tuyển sinh các năm đã hướng dẫn 

cách thức thực hiện và nhiệm vụ các đơn vị liên quan:  

+ Kế hoạch số 326/KH-ĐHPY ngày 12 tháng 6 năm 2017, Kế hoạch số 305/KH-ĐHPY 

ngày 14 tháng 5 năm 2018: phân công các Khoa triển khai xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến 

và nộp báo cáo về  Phòng Khảo thí và ĐBCL, Phòng Khảo thí và ĐBCL tổng hợp và trình BGH. 

Đối với CĐR xây dựng mới thì Trường tổ chức thẩm định và công bố chính thức; đối với CĐR 

điều chỉnh, bổ sung thì Trường có thể tổ chức thẩm định hoặc không thẩm định và công bố chính 

thức [H14.2.004], [H14. 2.005]. 

+ Kế hoạch số 278/KH-ĐHPY ngày 24 tháng 4 năm 2019, Số 293/KH-ĐHPY ngày 07 

tháng 7 năm 2020, Số 187/KH-ĐHPY ngày 05 tháng 4 năm 2021: phân công các Khoa lập kế 

hoạch xây dựng CĐR, thành lập Tổ soạn thảo, triển khai biên soạn CĐR, tổ chức nghiệm thu 

cấp Khoa và nộp báo cáo về  Phòng Khảo thí và ĐBCL, Phòng Khảo thí và ĐBCL tổng hợp, 

báo cáo BGH để ra quyết định ban hành. Đối với CĐR xây dựng mới thì Trường tổ chức nghiệm 

thu cấp Trường. [H14.2.006], [H14.2.007], [H14.2.008] 

- Trên cơ sở Kế hoạch được ban hành, Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, 

Bộ phận thường trực và Ban phục vụ xây dựng CĐR các CTĐT trình độ ĐH, CĐ có sự phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng cụ thể: Quyết định số 424/KH-ĐHPY 

ngày 01 tháng 9 năm 2017 [H14.2.009], Quyết định số 608/KH-ĐHPY ngày 22 tháng 10 năm 

2018 [H14.2.010], Quyết định số 216/KH-ĐHPY ngày 27 tháng 5 năm 2019 [H14.2.011], Quyết 

định số 271/KH-ĐHPY ngày 23 tháng 6 năm 2021 [H14.2.012]. 

Kế hoạch tham khảo ý kiến các bên liên quan về việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh 

CĐR cho CTĐT được triển khai dưới các hình thức như sau: 
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Một số CTĐT được Khoa chuyên môn triển khai xây dựng Kế hoạch lấy ý kiến các bên 

liên quan hằng năm, như: 

a. Khoa Ngoại ngữ triển khai Kế hoạch lấy ý kiến khảo sát trong 5 năm để xây dựng CĐR 

cho CTĐT Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Tiếng Anh. Với đối tượng được khảo sát là: GV thỉnh 

giảng, GV, SV đang theo học tại khoa, cựu SV, người sử dụng lao động [H14.2.013]. 

b. Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non (nay là Khoa Sư phạm - quản lý CTĐT ĐH Giáo 

dục Tiểu học) đã triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về CĐR từ các đơn vị sử dụng lao động, 

cựu SV và các nhà khoa học ngoài trường. [H14.2.014]. 

c. Khoa Kinh tế triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về CĐR từ các nhà tuyển dụng 

cựu SV và các GV giảng dạy trong trường. [H14.2.015]. 

d. Khoa Nông nghiệp có kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 

về CTĐT và CĐR từ các nhà tuyển dụng và cựu SV. Đồng thời, Khoa cũng có kế hoạch rà soát, 

đánh giá và cập nhật CĐR cũng như CTĐT [H14.2.016]. 

e. Khoa Khoa học Tự nhiên triển khai kế hoạch khảo sát lấy ý kiến đối với CTĐT ĐH SP 

Toán học năm 2017, 2018, 2020 qua đối tượng là GV tham gia giảng dạy; cựu SV; SV đang 

học; BGH; các đơn vị như Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trưởng các 

Khoa/bộ môn có các học phần trong CTĐT; một số GV của Khoa Khoa học Tự nhiên; các nhà 

tuyển dụng, các đơn vị sử dụng lao động như các chuyên gia ở Sở Giáo dục và Đào tạo, các 

trường Trung học phổ thông…[H14.2.017]. 

Tổ soạn thảo CĐR của CTĐT do Khoa chuyên môn thành lập nhằm thực hiện việc rà 

soát, điều chỉnh và xây dựng CĐR [H14.2.018].   

Ý kiến góp ý, rà soát, điều chỉnh nội dung CĐR được thể hiện qua các biên bản họp Tổ 

soạn thảo CĐR, hay biên bản họp Bộ môn quản lý CTĐT [H14.2.019], [H14.2.020]. 

Và Hội đồng thẩm định cấp Khoa và Hội đồng thẩm định cấp trường về CĐR đã thể hiện 

kế hoạch lấy ý kiến của các bên liên quan về việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR cho 

CTĐT thông qua khách mời Hội đồng là GV, lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài trường. 

[H14.2.021], [H14.2.022], [H14.2.023], [H14.2.024], [H14.2.025], [H14.2.026], [H14.2.027], 

[H14.2.028], [H14.2.029], [H14.2.030]. 

Đối với ĐCCTHP/CTMH việc thực hiện kế hoạch khảo sát ý kiến xây dựng CĐR mới 

bắt đầu thực hiện từ năm 2019 và chủ yếu khảo sát ý kiến từ Bộ môn, Khoa chuyên môn. 
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[H14.2.031]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 14.3: Các đề cương môn học/ học phần, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và 

các môn học /học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên CĐR 

Hằng năm, Nhà trường ký ban hành các CTĐT kèm theo đó là ĐCCTHP được kèm theo 

sau khi được xét duyệt, thẩm định của Bộ môn và Khoa quản lý chuyên môn.  

+ Năm học 2017-2018: Nhà trường ban hành bộ ĐCCTHP/CTMH kèm theo số lượng 

của 08 CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy, 03 CTĐT trình độ CĐ hệ chính quy, 1 CTĐT trình độ 

ĐH liên thông hệ chính quy, 04 CTĐT trình độ ĐH liên thông hệ VLVH và ĐCCTHP của CTĐT 

Giáo dục thể chất dành cho các lớp có trình độ ĐH, CĐ không chuyên. [H14.3.001] 

+ Năm học 2018-2019: Nhà trường ban hành bộ ĐCCTHP/CTMH kèm theo số lượng 

của 14 CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy, 06 CTĐT trình độ CĐ hệ chính quy, 03 CTĐT trình 

độ ĐH liên thông hệ VLVH và 1 CTĐT trình độ ĐH văn bằng 2 hệ chính quy ngành Ngôn ngữ 

Anh. [H14.3.002] 

+ Năm học 2019-2020: Nhà trường ban hành bộ ĐCCTHP/CTMH kèm theo số lượng 

của 06 CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy, 04 CTĐT trình độ CĐ hệ chính quy, 02 CTĐT trình 

độ ĐH liên thông hệ VLVH, 03 CTĐT trình độ ĐH liên thông hệ chính quy và 1 CTĐT trình 

độ ĐH văn bằng 2 hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh. [H14.3.003] 

+ Năm học 2020-2021: Nhà trường ban hành bộ ĐCCTHP/CTMH kèm theo số lượng 

của 13 CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy, 01 CTĐT trình độ CĐ hệ chính quy (tuyển thẳng), 02 

CTĐT trình độ ĐH liên thông hệ VLVH, 04 CTĐT trình độ ĐH liên thông hệ chính quy và 04 

CTĐT trình độ ĐH liên thông hệ VLVH. [H14.3.004] 

+ Năm học 2021-2022: Nhà trường ban hành bộ ĐCCTHP/CTMH kèm theo số lượng 

của 07 CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy, 01 CTĐT trình độ CĐ hệ chính quy, 01 CTĐT trình 

độ ĐH liên thông hệ VLVH, 01 CTĐT trình độ ĐH văn bằng 2 hệ chính quy ngành Ngôn ngữ 

Anh. [H14.3.005] 

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo được ban hành theo từng năm học, tất cả các CTĐT sau khi 

được Hiệu trưởng ký ban hành, các ĐCCTHP, các kế hoạch giảng dạy sau khi được Trưởng 

khoa phê duyệt và sẽ được công bố chính thức thông qua kế hoạch phân công giảng dạy của 

từng Khoa chuyên môn và Kế hoạch giảng dạy chung toàn trường của mỗi học kỳ. [H14.3.006], 
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[H14.3.007], [H14.3.008], [H14.3.009], [H14.3.010], [H14.3.011], [H14.3.012], [H14.3.013], 

[H14.3.014], [H14.3.015], [H14.3.016], [H14.3.017], [H14.3.018], [H14.3.019], [H14.3.020], 

[H14.3.021], [H14.3.022], [H14.3.023], [H14.3.024], [H14.3.025]. 

Trước năm 2019, ĐCCTHP được biên soạn và ban hành theo mẫu quy định dựa vào 

hướng dẫn của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 về Quy định điều 

kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào 

tạo trình độ ĐH, trình độ CĐ. [H14.3.026], [H14.3.027] 

Từ năm 2019, ĐCCTHP được biên soạn đối với các CTĐT dành cho khóa tuyển sinh 

năm 2019 được thực hiện theo mẫu mới theo Thông báo số 514/TB-ĐHPY ngày 26 tháng 7 năm 

2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHPY về ban hành “Triết lý giáo dục” và quy định mẫu CTĐT 

và ĐCCTHP của Trường ĐHPY. Điểm cải tiến của ĐCCTHP năm 2019 là đã phát triển và biên 

soạn CĐR của học phần, từ đó xác định mối liên hệ giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT, 

trên cơ sở đó người học sẽ tiếp cận được CĐR của học phần, kiến thức đạt được ở mỗi chương, 

mục được học. [H14.3.028]. 

Riêng ĐCCTHP đối với các ngành CĐ không thuộc khối ngành I, từ năm 2017 được 

chuyển đổi tên gọi thành Chương trình môn học và được biên soạn, ban hành theo mẫu của 

Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành "Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ 

chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ CĐ”.  Đến 

năm học 2018, Nhà trường ra Thông báo số 327/TB-ĐHPY ngày 21 tháng 5 năm 2018 về việc 

phát triển CTĐT ĐH, CĐ hệ chính quy kèm theo mẫu chương trình môn học/mô đun (khối 

ngành CĐ ngoài sư phạm) [H14.3.029], [H14.3.030] 

Năm 2019, Hiệu trưởng đã có Quyết định số 507/QĐ-ĐHPY ngày 10 tháng 10 năm 2019 

ban hành Quy trình Quản lý đào tạo đối với GV, trong đó có quy định ĐCCTHP/CTMH sau khi 

được Khoa, Bộ môn tổ chức đánh giá, nghiệm thu thì Trưởng Khoa, Bộ môn ký duyệt 

ĐCCTHP/CTMH để ban hành và ĐCCTHP/CTMH được GV gởi cho lớp học phần, Khoa Quản 

lý SV ngay khi bắt đầu giảng dạy. [H14.3.031] 

Việc xây dựng ĐCCTHP bắt đầu từ CTĐT, các khoa chuyên môn/Bộ môn sẽ phân công 

GV giảng dạy phụ trách biên soạn các học phần của Khoa, Bộ môn. [H14.3.032] 

Trên cơ sở kế hoạch phân công giảng dạy của Khoa, kế hoạch phân công giảng dạy chung 
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toàn trường ĐCCTHP được GV biên soạn, sau khi được Khoa, Bộ môn phê duyệt ban hành 

chính thức sẽ được GV gửi cả bản cứng và file mềm về Khoa quản lý SV, lưu tại Khoa chuyên 

môn để chuẩn bị cho tiến trình thực hiện quá trình giảng dạy theo kế hoạch phân 

công.[H14.3.001], [H14.3.002], [H14.3.003], [H14.3.004], [H14.3.005], [H14.3.033], 

[H14.3.034], [H14.3.035], [H14.3.036], [H14.3.037] 

ĐCCTHP được giới thiệu phổ biến đến người học dựa theo Quy trình quản lý 

ĐCCTHP/CTMH của Quyết định  số 507/QĐ-ĐHPY ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường ĐHPY về việc ban hành Quy trình Quản lý đào tạo đối với GV, đó là 

ĐCCTHP/CTMH được phổ biến công khai và gửi cho lớp SV ngay từ khi GV bắt đầu giảng 

dạy. [H14.3.031] 

Nhà trường công bố Thời khóa biểu của từng học kỳ ít nhất 2 tuần trước khi bắt đầu kế 

hoạch giảng dạy, thì GV thông qua Khoa quản lý SV (cụ thể là giáo vụ Khoa) để liên hệ Ban 

Cán sự lớp nhằm gửi bản file mềm và bản cứng ĐCCTHP/CTMH, giáo trình học tập, tài liệu 

tham khảo. Từ đó, Ban Cán sự của lớp sẽ chuyển file mềm đến tất cả SV của lớp, đồng thời 

ĐCCTHP được photo bản giấy để gửi đến mỗi SV.  

Khi bắt đầu thực hiện quá trình giảng dạy chính thức trên lớp, GV giới thiệu đến SV vị 

trí của học phần so với các học kỳ, so với cả CTĐT của khóa học. Trong CTĐT có mô tả vắn 

tắt của học phần, số tín chỉ lý thuyết, thực hành, bài tập và sau đó GV giới thiệt chi tiết, cụ thể  

ĐCCTHP: cụ thể các chương, mục cần nghiên cứu trong suốt quá trình học, mục tiêu cần đạt 

được, cách thức đánh giá học phần, tài liệu tham khảo, giáo trình chính sử dụng trong quá trình 

học...  

SV có thể theo dõi kế hoạch giảng dạy đối với chương trình đang theo học bằng cách 

theo dõi trên website Phần mềm đào tạo. [H14.3.038] 

Đối với ĐCCT các học phần thực hành, thực tế, thực tập SV được giới thiệu 

ĐCCTHP/CTMH bằng kế hoạch thực hành, thực tế, thực tập cụ thể. 

+ Kế hoạch Thực tập sư phạm. [H14.3.039], [H14.3.040], [H14.3.041], [H14.3.042], 

[H14.3.043] 

+ Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp. [H14.3.044], [H14.3.045], [H14.3.046], [H14.3.047], 

[H14.3.048] 

+ Kế hoạch thực hành/thực tế bộ môn. [H14.3.049], [H14.3.050], [H14.3.051], 
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[H14.3.052], [H14.3.053]. 

Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy toàn trường theo Thông 

báo phân công lao động năm học. [H14.3.054], [H14.3.055], [H14.3.056], [H14.3.057], 

[H14.3.058]. Trên cơ sở đó, GV căn cứ vào thời khóa biểu được phân công sẽ thực hiện hoạt 

động giảng dạy của mình. Và trên cơ sở ĐCCTHP GV gửi đến lớp, Ban Cán sự lớp dùng 

ĐCCTHP này để theo dõi tiến độ giảng dạy của GV và ghi vào sổ đầu bài. [H14.3.059], 

[H14.3.060], [H14.3.061], [H14.3.062], [H14.3.063] 

Các học phần thực hành, thực tập, thực tế được triển khai cụ thể bằng các kế hoạch thực 

hành, thực tập, thực tế. Kế hoạch này được tiến hành tại các cơ sở thực hành, thực tập nhằm đạt 

CĐR các CTĐT và CĐR học phần. [H14.3.039], [H14.3.040], [H14.3.041], [H14.3.042], 

[H14.3.043], [H14.3.044], [H14.3.045], [H14.3.046], [H14.3.047], [H14.3.048], [H14.3.049], 

[H14.3.050], [H14.3.051], [H14.3.052], [H14.3.053]. 

Trong năm 2020 và năm 2021, hoạt động giảng dạy của một số học phần được Khoa, Bộ 

môn đề nghị thay đổi cho phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo cho 

SV hoàn thành CTĐT đúng thời gian. [H14.3.064]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học 

được thực hiện 

Trường ĐHPY đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-ĐHPY, ngày 31/8/2015 của Hiệu 

trưởng Trường ĐHPY Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT trình độ ĐH, CĐ. Bao gồm: Quy trình và tổ chức xây dựng CTĐT, Quy trình thẩm định và 

ban hành CTĐT, Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá CTĐT. Tổ chức đánh giá CTĐT ít nhất 

2 năm một lần, Trưởng các khoa quản lý CTĐT phải tổ chức đánh giá CTĐT theo quy định. 

Việc dự thảo nội dung cần sửa đổi, cập nhật CTĐT được thực hiện theo Quy định hoặc theo quy 

trình rút gọn, tổ chức đơn giản hơn, tùy theo mức độ sửa đổi, cập nhật; Hiệu trưởng Trường 

ĐHPY ban hành CTĐT cập nhật, bổ sung trên cơ sở đề xuất của HĐ KHĐT sau khi CTĐT được 

đánh giá [H14.4.001]. 

Năm 2019, Nhà trường đã rà soát, cập nhật và ban hành Quy định số 120/QiĐ-ĐHPY 

ngày 08 tháng 4 năm 2019 Quy định về việc phát triển CTĐT trình độ ĐH, CĐ của Trường 
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ĐHPY [H14.4.002], trong đó quy định rõ: CTĐT do các khoa quản lý CTĐT chủ động thực 

hiện, có sự phối hợp của các bộ môn, khoa quản lý chuyên môn và được Hội đồng cấp khoa, 

cấp trường thẩm định, được Hiệu trưởng ký quyết định ban hành.  

Đến tháng 7 năm 2021, trên cơ sở Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 6 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, 

thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH, Trường ĐHPY đã soạn thảo và ban 

hành Quyết định số 276/QĐ-ĐHPY ngày 05 tháng 7 năm 2021 Quy định về chuẩn CTĐT; xây 

dựng, thẩm định và ban hành CTĐT trình độ ĐH của Trường ĐHPY. Cụ thể, tại Điều 12, Điều 

13 và Điều 14 quy định:  

+ Tổ chức xây dựng CTĐT  

- Hiệu trưởng Trường ĐHPY quyết định thành lập Hội đồng xây dựng CTĐT để xây 

dựng CTĐT.  

- Hiệu trưởng Trường ĐHPY quyết định tiêu chuẩn, số lượng, thành phần, cơ cấu và 

thành viên tham gia Hội đồng xây dựng CTĐT; quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng 

và các thành viên Hội đồng.  

- HĐ KHĐT Trường ĐHPYcó ý kiến thông qua trước khi ban hành CTĐT.  

+ Thẩm định và ban hành CTĐT  

- Hiệu trưởng Trường ĐHPY ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT.  

- Hội đồng thông qua CTĐT, không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng thông qua 

CTĐT nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ 

sung hoặc Hội đồng không thông qua CTĐT và nêu lý do không thông qua. 

- Sau khi có kết luận của Hội đồng thẩm định CTĐT, trên cơ sở ý kiến của HĐ KHĐT 

Trường ĐHPY, Hiệu trưởng Trường ĐHPY ký quyết định ban hành và áp dụng CTĐT.  

+ Đánh giá, cải tiến chất lượng CTĐT:  CTĐT phải thường xuyên được rà soát, đánh 

giá, cập nhật; kết quả rà soát, đánh giá phải được Nhà trường áp dụng để cải tiến, nâng cao chất 

lượng đào tạo [H14.4.003], [H14.4.004]. 

Trước năm 2019, CTĐT được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành trước khi CĐR 

được xây dựng hoàn thiện. Chính vì vậy, việc xây dựng CTĐT đáp ứng CĐR chưa hoàn thiện 

[H14.4.005], [H14.4.006], [H14.4.007], [H14.4.008]. 

Từ năm 2019, 2020, 2021 CĐR được xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và ban hành 
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trước khi CTĐT được hoàn chỉnh và ban hành [H14.4.009], [H14.4.010], [H14.4.011], 

[H14.4.012], [H14.4.013], [H14.4.014]. 

Năm 2019 đã có sự rà soát, quy định cải tiến về việc xây dựng CTĐT trên cơ sở: 

+ Ban hành Quy định số 120/QiĐ-ĐHPY ngày 08 tháng 4 năm 2019 Quy định về việc 

phát triển CTĐT trình độ ĐH, CĐ của Trường ĐHPY [H14.4.002],  trong đó nêu rõ bước đầu 

tiên trước khi thực hiện phát triển CTĐT.   

+ Hiệu trưởng kết luận trong cuộc họp về phát triển CTĐT năm 2019 theo Thông báo số 

232/TB-ĐHPY ngày 12 tháng 4 năm 2019: CĐR phải được ban hành trước khi phát triển (biên 

soạn) các CTĐT và việc xây dựng CĐR và phát triển CTĐT phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến 

độ [H14.4.015]. 

+ Đến tháng 6 năm 2021, một lần nữa Nhà trường khẳng định nguyên tắc chung về phát 

triển CTĐT năm 2021 trong Thông báo kết luận trong cuộc họp về phát triển CTĐT năm 2021 

số 316/TB-ĐHPY ngày 02 tháng 6 năm 2021: CTĐT phải được xây dựng trên cơ sở CĐR; Vì 

vậy, CĐR phải được ban hành trước khi phát triển (biên soạn) các CTĐT. Đối với các chương 

trình xây dựng để mở mã ngành đào tạo mới, việc thẩm định CĐR thực hiện ngay khi có đề nghị 

của các Khoa [H14.4.016]. 

Theo Quyết định số 454/QĐ-ĐHPY, ngày 31/8/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHPY 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ ĐH, 

CĐ thì ít nhất 2 năm một lần, Trưởng các khoa quản lý CTĐT phải tổ chức đánh giá CTĐT theo 

quy định. Việc dự thảo nội dung cần sửa đổi, cập nhật CTĐT được thực hiện theo Quy định 

hoặc theo quy trình rút gọn, tổ chức đơn giản hơn, tùy theo mức độ sửa đổi, cập nhật; Hiệu 

trưởng Trường ĐHPY ban hành CTĐT cập nhật, bổ sung trên cơ sở đề xuất của HĐ KHĐT sau khi 

CTĐT được đánh giá [H14.4.001]. 

Tuy nhiên, trên thực tế năm 2017 khi cơ cấu tổ chức của HĐ KHĐT chưa ổn định, thì 

việc đề xuất thông qua CTĐT năm 2017 chưa được thực hiện.  

Đến năm 2018 và năm 2019, HĐ KHĐT đã có Báo cáo đề nghị Hiệu trưởng ban hành 

CTĐT sau khi HĐ KHĐT lấy ý kiến các thành viên [H14.4.017], [H14.4.018], [H14.4.019], 

[H14.4.020], [H14.4.021], [H14.4.022], [H14.4.023], [H14.4.024], [H14.4.025]. 

Đối với CTĐT năm 2020, năm 2021 HĐ KHĐT đã ban hành Nghị quyết thông qua CTĐT 
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để trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành, báo cáo đề xuất nội dung của CTĐT hay báo cáo 

về CTĐT [H14.4.026], [H14.4.027], [H14.4.028], [H14.4.029], [H14.4.030], [H14.4.031], 

[H14.4.032], [H14.4.033], [H14.4.034], [H14.4.035]. 

Đối với thiết kế CTĐT, Trường ĐHPY đã có sự rà soát, bổ sung, chỉnh sửa trong việc 

thiết kế các học phần bắt buộc (học phần chung) trong CTĐT trình độ ĐH và trình độ CĐ hệ 

chính quy nhằm thống nhất trong việc xây dựng các CTĐT [H14.4.036], [H14.4.037], 

[H14.4.038], [H14.4.039]. 

Trong quy trình rà soát, chỉnh sửa, xây dựng và phát triển CTĐT cũng đã có sự thay đổi 

trong việc thành lập Tổ soạn thảo CTĐT.  

+ Nếu như năm học 2017-2018, theo Thông báo số 254/TB-ĐHPY ngày 09 tháng 5 năm 

2017 về việc phát triển CTĐT ĐH, CĐ hệ chính quy quy định tổ soạn thảo CTĐT do Khoa quản 

lý CTĐT đề xuất [H14.4.005].  

+ Thì từ năm học 2018-2019, theo Thông báo số 327/TB-ĐHPY ngày 21 tháng 5 năm 

2018 về việc phát triển CTĐT ĐH, CĐ hệ chính quy đã thay đổi việc đề xuất tổ soạn thảo CTĐT 

theo một trong hai hình thức: Một là, Khoa quản lý CTĐT đề xuất, thông qua Phòng Đào tạo để 

Hiệu trưởng ký quyết định ban hành; Số lượng mỗi tổ soạn thảo từ 5-7 thành viên do 01 GV 

thuộc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo làm tổ trưởng. Các thành viên của tổ soạn thảo là GV 

của khoa quản lý CTĐT và GV một số khoa quản lý chuyên môn có liên quan; Để đảm bảo tính 

khoa học và sự đồng thuận, việc soạn thảo CTĐT phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa quản lý 

CTĐT và các khoa quản lý chuyên môn. Hai là, một nhóm từ 3 thành viên trở lên tự nguyện đăng 

ký, trong đó có 01 GV thuộc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo làm tổ trưởng. HĐ KHĐT xét 

duyệt và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ký quyết định thành lập Tổ soạn thảo CTĐT đối với 

hình thức này [H14.4.006],  và được Nhà trường quy định rõ trong Quy định số 120/QiĐ-ĐHPY 

ngày 08 tháng 4 năm 2019 Quy định về việc phát triển CTĐT trình độ ĐH, CĐ của Trường 

ĐHPY [H14.4.002]. 

Hằng năm, Nhà trường có ban hành thông báo về việc phát triển CTĐT, đó là cơ sở để 

các Khoa chuyên môn thực hiện quá trình rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, thẩm định và ban hành lại 

CTĐT [H14.4.005], [H14.4.006], [H14.4.009], [H14.4.010], [H14.4.011]. Các CTĐT sau khi 

được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và được Hiệu trưởng ký ban hành hằng năm. Trong đó:  

+ CTĐT trình độ ĐH được rà soát và ban hành liên tục trong 5 năm: Giáo dục Tiểu học, 
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Giáo dục Mầm non, Sư phạm Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh và Việt Nam học 

[H14.4.040] , [H14.4.041] [H14.4.042] [H14.4.043] [H14.4.044] [H14.4.045]. 

+ CTĐT ngành Giáo dục mầm non, trình độ CĐ được rà soát và ban hành trong 4 năm 

liên tục, trong đó có năm 2020 được dùng chung CTĐT của năm 2019 và năm 2020 Nhà trường 

đã ban hành CTĐT ngành Giáo dục Mầm non trình độ CĐ hệ chính quy dành cho người đã có 

bằng Trung cấp sư phạm [H14.4.046]. 

+ Ngoài ra, một số CTĐT trình độ ĐH, CĐ được rà soát và ban hành trong 2, 3 hoặc 4 

năm không liên tục bởi các lý do như: năm đó không tuyển sinh nên không rà soát, chỉnh sửa 

CTĐT; hoặc có tuyển sinh nhưng CTĐT không bổ sung, vẫn dùng CTĐT của năm trước đó  

[H14.4.047], [H14.4.048], [H14.4.049], [H14.4.050], [H14.4.051], [H14.4.052], [H14.4.053], 

[H14.4.054], [H14.4.055], [H14.4.056]. 

+ CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, trình độ ĐH văn bằng 2 (liên thông ĐH – ĐH) hệ chính 

quy được rà soát và ban hành 4 năm liên tục 2018, 2019, 2020 và 2021, trong đó năm 2020 dùng 

chung CTĐT với năm 2019 [H14.4.057]. 

+ CTĐT trình độ ĐH liên thông hệ chính quy và hệ VLVH cũng được rà soát, cải tiến 

phù hợp [H14.4.058], [H14.4.059], [H14.4.060], [H14.4.061], [H14.4.062], [H14.4.063], 

[H14.4.064], [H14.4.065], [H14.4.066]. 

+ Các CTĐT trình độ CĐ thuộc khối ngành ngoài sư phạm như Chăn nuôi, Kế toán, Quản 

trị kinh doanh dừng rà soát, chỉnh sửa, biên soạn, xây dựng CTĐT từ năm 2020 theo quy định 

[H14.4.067], [H14.4.068], [H14.4.069].  

- Việc định kỳ rà soát CTĐT được các Khoa chuyên môn, Bộ môn tham khảo CTĐT ở 

một số Trường trong nước. 

+ CTĐT Công nghệ thông tin tham khảo CTĐT của ĐH Sài Gòn, ĐH Cần Thơ, ĐH Quy 

Nhơn [H14.4.070]. 

 + CTĐT Giáo dục Tiểu học tham khảo CTĐT của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Cần Thơ, 

ĐHSP Thái Nguyên, ĐH Tân Trào, ĐH Đồng Tháp [H14.4.071]. 

+ CTĐT Giáo dục Mầm non trình độ ĐH tham khảo CTĐT của ĐH Đà Nẵng, ĐH Hải 

Phòng, ĐH Tân Trào, ĐH Đồng Tháp; CTĐT Giáo dục Mầm non trình độ CĐ tham khảo CTĐT 

của CĐSP Thái Nguyên [H14.4.072]. 

+ CTĐT SP Toán học tham khảo CTĐT của ĐH Thái Nguyên, ĐH Tây Bắc [H14.4.073]. 
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+ CTĐT SP Tiếng Anh tham khảo CTĐT của ĐH SP Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Ngoại 

ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng [H14.4.074]. 

+ CTĐT Ngôn ngữ Anh tham khảo CTĐT của ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH SP 

Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Ngoại 

ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng [H14.4.075]. 

+ CTĐT Quản trị kinh doanh trình độ CĐ tham khảo CTĐT của CĐ Kinh tế thành phố 

Hồ Chí Minh, CĐ Kinh tế đối ngoại, ĐH Mở thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Ngoại Thương, ĐH 

Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh [H14.4.076]. 

- Một số CTĐT được thực hiện khảo sát lấy ý kiến nhằm rà soát, chỉnh sửa và bổ sung 

cho CTĐT mới, các ý kiến khảo sát được thể hiện qua: 

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên quan [H14.4.077] 

+ Biên bản rà soát CTĐT [H14.4.078] 

+ Biên bản họp Tổ soạn thảo CTĐT [H14.4.079] 

+ Biên bản họp Bộ môn [H14.4.080] 

+ Biên bản họp Hội đồng Khoa học cấp Khoa [H14.4.081] 

+ Biên bản họp Khoa về việc chỉnh lý CTĐT chu kỳ 2017-2021 [H14.4.082] 

+ Biên bản Hội thảo CTĐT cấp Khoa [H14.4.083] 

+ Biên bản thẩm định CTĐT cấp Khoa [H14.4.084] 

+ Biên bản thẩm định CTĐT cấp Trường [H14.4.085] 

+ Ý kiến của các chuyên gia  [H14.4.086] 

- Phòng Đào tạo triển khai lấy ý kiến khảo sát về CTĐT bằng hình thức phát phiếu trực 

tiếp hoặc đường link phiếu lấy ý kiến online. Đối tượng được lấy ý kiến là GV và SV mới tốt 

nghiệp. 

+ Năm 2017, 2018, 2019, 2020 lấy ý kiến bằng cách phát phiếu trực tiếp mà không ban 

hành kế hoạch.  

+ Riêng năm 2021, Nhà trường ban hành Kế hoạch số 121/TB-ĐHPY ngày 09 tháng 3 

năm 2021 về việc lấy ý kiến khảo sát đánh giá CTĐT, cụ thể lấy ý kiến khảo sát qua đường link 

online hoặc có thể khảo sát bằng phiếu trực tiếp [H14.4.087].   

+ Và đến tháng 9 năm 2021, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-ĐHPY ngày 

14 tháng 9 năm 2021 về việc Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các hoạt động 
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của Trường ĐHPY, trong đó có nói rõ về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về một 

số hoạt động của Nhà trường được triển khai định kỳ, bằng hình thức khảo sát theo từng nhóm 

đối tượng, hình thức khảo sát: trực tuyến, phát phiếu trực tiếp, phỏng vấn…. [H14.4.088]. 

+ Kết quả khảo sát được thực hiện trên tổng số SV tốt nghiệp của năm khảo sát và được 

phân loại theo trình độ ĐH, CĐ, theo các ngành SV được tốt nghiệp. Gồm: khảo sát CTĐT chung 

trình độ ĐH và CĐ giữa các năm [H14.4.089]; khảo sát CTĐT theo trình độ ĐH [H14.4.090]; 

khảo sát CTĐT theo trình độ CĐ [H14.4.091] đã đánh giá được mức độ hài lòng của người học 

đối với các tiêu chí thực hiện CTĐT, là cơ sở để rà soát lại quy trình thiết kế, đánh giá CTĐT đạt 

kết quả tốt hơn.  

 Ngoài ra, việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến trên cũng thể hiện ở các ngành học, trình 

độ khác nhau như:  

+ Năm 2017: ĐH Giáo dục Mầm non, ĐH Giáo dục Tiểu học, ĐHSP Tin học, ĐHSP Hóa 

học, ĐHSP Tiếng Anh, ĐH Ngôn ngữ Anh, ĐH Văn học, Đại  học Việt Nam học, Đại  học Sinh 

học, ĐH Hóa học, ĐH Công nghệ thông tin, CĐ Giáo dục Mầm non, CĐ Giáo dục Tiểu học, 

CĐSP Tiếng Anh [H14.4.092]. 

+ Năm 2018: ĐH Giáo dục Mầm non, ĐH Giáo dục Tiểu học, ĐHSP Toán học, ĐHSP 

Lịch sử, ĐHSP Tiếng Anh, ĐH Ngôn ngữ Anh, ĐH Văn học, Đại  học Việt Nam học, Đại  học 

Sinh học, ĐH Hóa học, ĐH Công nghệ thông tin, CĐ Giáo dục Mầm non, CĐ Giáo dục Tiểu 

học, CĐSP Tiếng Anh [H14.4.093]. 

+ Năm 2019: ĐH Giáo dục Mầm non, ĐH Giáo dục Tiểu học, ĐHSP Tiếng Anh, ĐH 

Ngôn ngữ Anh, ĐH Văn học, Đại  học Việt Nam học, Đại  học Sinh học, ĐH Hóa học, ĐH Công 

nghệ thông tin, CĐSP Lịch sử, CĐ Quản trị kinh doanh, CĐ Chăn nuôi [H14.4.094]. 

+ Năm 2020: ĐH Giáo dục Mầm non, ĐH Giáo dục Tiểu học, ĐHSP Toán học, ĐHSP 

Tiếng Anh, ĐH Ngôn ngữ Anh, ĐHSP Ngữ văn, ĐH Công nghệ thông tin, CĐ Kế toán 

[H14.4.095]. 

+ Năm 2021: ĐH Giáo dục Mầm non, ĐH Giáo dục Tiểu học, ĐH SP Toán học, ĐH SP 

Tiếng Anh, ĐH Ngôn ngữ Anh, ĐH SP Ngữ văn, Việt Nam học, CĐ Quản trị kinh doanh, CĐ 

Giáo dục mầm non [H14.4.096]. 

Đối với GV, khảo sát về CTĐT được thực hiện trên tổng số GV của năm học được khảo 

sát [H14.4.097]. Đồng thời, trên cơ sở khảo sát chung về CTĐT, Nhà trường cũng đã lấy ý kiến 
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khảo sát đối với GV theo ngành đào tạo cụ thể ở 04 năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

và 2020-2021 như sau: CĐ Quản trị kinh doanh, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Giáo dục Mầm 

non, ĐH Giáo dục Tiểu học, ĐH Ngôn ngữ Anh, ĐH SP Lịch sử, ĐH SP Ngữ văn, ĐH SP Tiếng 

Anh, ĐH SP Toán học, ĐH Việt Nam học [H14.4.098], [H14.4.099],  [H14.4.100], [H14.4.101]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để 

đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan 

Từ 2015 đến 2021, Nhà trường đã ban hành quy trình thiết kế, phát triển, đánh giá CTĐT 

như sau: 

+ Quyết định số 454/QĐ-ĐHPY ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường 

ĐHPY ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT 

trình độ ĐH, CĐ [H14.5.001]. 

+ Đến năm 2019, Nhà trường đã cập nhật và ban hành Quy định số 120/QiĐ-ĐHPY ngày 

08 tháng 4 năm 2019 Quy định về việc phát triển CTĐT trình độ ĐH, CĐ của Trường ĐHPY 

[H14.5.002]. 

+ Tháng 7 năm 2021, Nhà trường ban hành mới Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, 

thẩm định và ban hành CTĐT trình độ ĐH theo Quyết định số 276/QĐ-ĐHPY ngày 05 tháng 7 

năm 2021 [H14.5.003]. 

Đồng thời, trong 5 năm qua (2017-2021), Nhà trường cũng đã ban hành các quy định về 

thiết kế các học phần chung bắt buộc trong CTĐT trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ, trong 

đó bao gồm các khối kiến thức bắt buộc như: Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất và Giáo dục 

quốc phòng-an ninh, Ngoại ngữ, Kiến thức nghiệp vụ, Thực tập tốt nghiệp và một số học phần 

khác [H14.5.004], [H14.5.005], [H14.5.006], [H14.5.007]. 

Nhà trường cũng đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-ĐHPY ngày 13 tháng 7 năm 2020 

về việc Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng, kỹ năng đã tích 

lũy được miễn trừ cho SV khi học CTĐT liên thông tại Trường ĐHPY, trong đó nêu rõ: CTĐT 

liên thông trình độ ĐH hình thức chính quy là CTĐT trình độ ĐH chính quy đang áp dụng tại 

Trường ĐHPY. CTĐT liên thông trình độ ĐH hình thức VLVH là CTĐT trình độ ĐH VLVH 

đang áp dụng tại Trường ĐHPY [H14.5.008]. 
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Trong 5 năm qua, đa số các CTĐT được cải tiến, chỉnh sửa, bổ sung và ban hành đáp ứng 

nhu cầu các bên liên quan, thể hiện qua việc rà soát, điều chỉnh và ban hành CTĐT liên tục. 

Trong đó: 

+ CTĐT trình độ ĐH được rà soát, cải tiến và ban hành liên tục trong 5 năm: Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh và Việt 

Nam học [H14.5.009] , [H14.5.010] [H14.5.011] [H14.5.012] [H14.5.013] [H14.5.014]. 

+ CTĐT ngành Giáo dục mầm non, trình độ CĐ được rà soát và ban hành trong 4 năm 

liên tục, trong đó có năm 2020 được dùng chung CTĐT của năm 2019 và năm 2020 Nhà trường 

đã ban hành CTĐT ngành Giáo dục Mầm non trình độ CĐ hệ chính quy dành cho người đã có 

bằng Trung cấp sư phạm [H14.5.015]. 

+ Ngoài ra, một số CTĐT trình độ ĐH, CĐ được rà soát và ban hành trong 2, 3 hoặc 4 

năm không liên tục bởi các lý do như: năm đó không tuyển sinh nên không rà soát, chỉnh sửa 

CTĐT; hoặc có tuyển sinh nhưng CTĐT không bổ sung, vẫn dùng CTĐT của năm trước đó 

[H14.5.016], [H14.5.017], [H14.5.018], [H14.5.019], [H14.5.020], [H14.5.021], [H14.5.022]. 

+ CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, trình độ ĐH văn bằng 2 (liên thông ĐH – ĐH) hệ chính 

quy được rà soát và ban hành 4 năm liên tục 2018, 2019, 2020 và 2021, trong đó năm 2020 dùng 

chung CTĐT với năm 2019 [H14.5.023]. 

+ CTĐT trình độ ĐH liên thông hệ chính quy và hệ VLVH cũng được rà soát, cải tiến 

phù hợp [H14.5.024], [H14.5.026], [H14.5.027], [H14.5.028], [H14.5.029], [H14.5.030], 

[H14.5.031], [H14.5.032]. 

+ Các CTĐT trình độ CĐ thuộc khối ngành ngoài sư phạm như Chăn nuôi, Kế toán, Quản 

trị kinh doanh. [H14.5.033], [H14.5.034], [H14.5.035]  

Các Khoa chuyên môn, Tổ soạn thảo, Bộ môn đều có đối chiếu CTĐT hằng năm để cải 

tiến những học phần không còn phù hợp hoặc cập nhật những học phần mới, hiện đại nhằm đáp 

ứng nhu cầu của các bên liên quan [H14.5.036]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 14 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

CTĐT, ĐCCTHP/CTMH, CĐR được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cải tiến hằng năm trên 

cơ sở các ngành dự kiến tuyển sinh. 
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Trong quá trình thực hiện phát triển CTĐT, Nhà trường đã thực hiện lấy ý kiến khảo sát 

GV, SV về CTĐT để làm cơ sở đánh giá CTĐT hiện hành, từ đó, các Khoa chuyên môn rà soát, 

chỉnh sửa nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Chưa thực hiện khảo sát lấy ý kiến rộng rãi đối với các bên liên quan về CĐR của CTĐT 

cũng như về CTĐT và ĐCCTHP. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi chú 

1 
Khắc phục tồn 

tại 

Khảo sát lấy ý kiến các 

bên liên quan để phục 

vụ cho việc rà soát, xây 

dựng CTĐT, CĐR của 

CTĐT, CĐR của 

ĐCCTHP 

Khoa quản 

lý chuyên 

môn, Phòng 

Quản lý chất 

lượng, 

Phòng Đào 

tạo 

Tháng 3 đến 

tháng 6 hằng 

năm 

 

 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 14 4,0 

Tiêu chí 14.1 4 

Tiêu chí 14.2 4 

Tiêu chí 14.3 4 

Tiêu chí 14.4 4 

Tiêu chí 14.5 4 

Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với 

triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra 

 Triết lý giáo dục của Trường Đại học Phú Yên (ĐHPY) là “Chất lượng - Hiệu quả - Sáng 
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tạo - Vì cộng đồng” được tuyên bố chính thức trong Thông báo số 514/TB-ĐHPY về việc xác 

định “Triết lý giáo dục” của Trường ĐHPY ngày 26/7/2019 [H15.1.01]. Nội dung triết lý giáo 

dục hoàn toàn phù hợp với mục tiêu “trở thành cơ sở GDĐH theo định hướng ứng dụng có uy 

tín, khẳng định giá trị thực chất trong đào tạo, NCKH” được nêu trong Chiến lược [H15.1.02]; 

phù hợp với  sứ mạng “đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên 

cứu và chuyển giao KHCN phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và cả 

nước” [H15.1.02]. Triết lý giáo dục nêu trên cũng hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung 

của giáo dục đại học, đó là coi trọng chất lượng, thúc đẩy sự sáng tạo, tập trung phát triển năng 

lực người học, tận dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả và đáp ứng  nhu cầu xã hội 

[H15.1.03].  

 Triết lý giáo dục được tuyên bố chính thức vào năm 2019 chính là những giá trị cốt lõi đã 

được Nhà trường công bố trong Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 đã xác định giá trị cốt lõi và tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi này trong 

Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 [H15.1.04]. 

 Trong Thông báo số 514/TB-ĐHPY  ngày 26/7/2019, Nhà trường yêu cầu “giảng viên, 

viên chức, người học có trách nhiệm đảm bảo triết lý giáo dục xuyên suốt trong toàn bộ hoạt 

động đào tạo của Trường ĐHPY”. Nhà trường đã ban hành kèm theo Thông báo 514/TB-ĐHPY 

mẫu Chương trình dạy học và mẫu ĐCCTHP, trong đó quy định, hướng dẫn các khoa, giảng 

viên xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục [H15.1.01]. 

Chương trình dạy học được yêu cầu phải cụ thể hóa triết lý giáo dục đối với từng chương trình 

đào tạo; xác định, lựa chọn và mô tả sự phù hợp với triết lý giáo dục của các khối kiến thức (đại 

cương, cơ sở ngành, chuyên ngành; thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp/Học phần thay thế) 

và  hoạt động ngoại khóa. Trong đề cương chi tiết học phần yêu cầu phải xác định, lựa chọn các 

"Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học" . Ví dụ trong Đề cương Toán rời rạc [H15.1.005],   

phù hợp với chuẩn đầu ra của học phần, phù hợp với triết lý giáo dục được chuyển tải vào các 

CĐR của chương trình dạy học. Tuy nhiên, nếu có một văn bản riêng biệt quy định, hướng dẫn 

chi tiết  thì việc xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục sẽ  

thuận lợi và hiệu quả hơn. 

 Các quy định, hướng dẫn trong Thông báo số 514/TB-ĐHPY ngày 26/7/2019 đều hướng 

đến đạt CĐR của từng học phần, CĐR ra của chương trình dạy học [H15.1.01]. Trong Mẫu 
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CTĐT, nội dung “Nội dung chương trình” có quy định chương trình dạy học yêu cầu phải xác 

định, lựa chọn học phần và mô tả ma trận liên hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo theo các mức độ đáp ứng (cao, trung bình, thấp). Tại mục 5 trong Mẫu đề cương 

chi tiết của từng học phần, mối liên hệ giữa CĐR học phần với mục tiêu của học phần và CĐR 

CTĐT, bảng 5.2 yêu cầu phải xác định ma trận liên hệ giữa CĐR của học phần và CĐR của 

chương trình dạy học; xác định, lựa chọn hoạt động dạy học từng nội dung của học phần học 

phù hợp với chuẩn đầu ra của học phần. 

 Trước năm 2019, trong các Thông báo về phát triển chương trình đào tạo hằng năm 

[H15.1.006], Nhà trường cũng yêu cầu khi xây dựng các chương trình dạy học cần phải căn cứ 

vào chuẩn đầu ra nhưng không yêu cầu mô tả mối liên hệ giữa CĐR của các học phần và CĐR 

của chương trình dạy học, mối liên hệ giữa các hoạt động dạy học với CĐR của học phần. Đến 

thời điểm hiện tại, việc xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học để đạt được CĐR được thực 

hiện theo quy định, hướng dẫn tại Thông báo số 514/TB-ĐHPY, Nhà trường chưa ban hành quy 

định cụ thể, hướng dẫn chi tiết về nội dung này. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 15.2. Triển khai được 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 trường đã ban hành “Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016 – 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHPY, ngày 04 tháng 01 năm 2016 

[H15.2.001].  Chiến lược phát triển Nhà trường bao gồm nhiều nội dung trong đó tại mục 3.3 

của “Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 

2030” đã đề ra chiến lược xây dựng đội ngũ với mục tiêu và giải pháp cụ thể như sau: Mục tiêu 

“Xây dựng đội ngũ của Nhà trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu 

đáp ứng nhu cầu đào tạo đa ngành, đa cấp”. Trên cơ sở mục tiêu, chiến lược đã đề ra các giải 

pháp về: xây dựng tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ; tuyển dụng, sử dụng, tinh giảm đội ngũ; 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng, hoàn thiện chính sách [H15.2.001].  

Kết quả trong 5 năm thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ nhà trường từ năm 2017 đến 

năm 2021 đã đạt được những kết quả rất khả quan: 

Về thực hiện chính sách thu hút, sử dụng tri thức: để công tác phát triển đội ngũ nói chung 
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và công tác tuyển dụng nhà trường đạt chất lượng, hiệu quả cao. Nhà trường đã và đang áp dụng 

Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/09/2012 và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên về chính sách đào tạo sau đại học trong 

nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức [H15.2.002]. Cụ 

thể hóa của nghị quyết này là quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề 

cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng tri thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng 

được đào tạo, thu hút và Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/4/2015 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú 

Yên [H15.2.003]. Các giảng viên khi được nhận chính sách thu hút sẽ được các quyền lợi cụ thể 

như sau:  

Đối với tiến sĩ: Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng; được hưởng phụ cấp thu hút 

bằng 100% so với mức lương được xếp trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận 

và phân công công tác; Được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo quy định hiện hành của UBND tỉnh để 

thuê nhà ở; trường hợp có nhu cầu mua đất làm nhà ở thì được giảm 50% so với giá đất do tỉnh 

ban hành tại thời điểm hiện hành không qua đấu giá (theo vị trí đất của khu quy hoạch dân cư). 

Trả lần đầu là 50% số tiền mua đất sau khi được giảm, số tiền còn lại được trả chậm trong thời 

gian 05 năm; Sau khi tiếp nhận và phân công công tác, được nhận tiền trợ cấp một lần 120 triệu 

đồng đối với tiến sĩ được đào tạo trong nước, 150 triệu đồng đối với tiến sĩ được đào tạo ở nước 

ngoài [H15.2.003]. 

Đối với thạc sĩ: Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc được hưởng 100% 

lương khởi điểm của ngạch; được hưởng phụ cấp thu hút bằng 50% so với mức lương được xếp 

trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận và phân công công tác; Sau khi tiếp nhận 

và phân công công tác, được nhận tiền trợ cấp một lần là 60 triệu đồng đối với thạc sĩ được đào 

tạo trong nước, 100 triệu đồng đối vớ i thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài [H15.2.003]. 

Kết quả của việc thực hiện chính sách thu hút từ năm học 2016 - 2017 đến nay nhà trường 

đã thu hút được 2 giảng viên có trình độ thạc sĩ được đào tạo trong nước [H15.2.004] và 1 giảng 

viên có trình độ tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài [H15.2.004]. Kết quả trên cho thấy việc thực 

hiện chính sách thu hút đối với giảng viên Trường ĐHPY trong thực tế còn nhiều hạn chế, đề 

nghị UBND Tỉnh cần quan tâm hơn nữa việc thực hiện chính sách thu hút đối với giảng viên 
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Nhà trường.  

Nghị quyết này cũng quy định về quyền lợi của giảng viên được hỗ trợ đào tạo sau đại học 

khi tham gia học tập nâng cao trình độ ví dụ: giảng viên khi tham gia học nghiên cứu sinh sẽ 

được thanh toán tiền tàu xe (đi và về một năm không quá 2 lần), học phí, tài liệu, sinh hoạt phí 

cho cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị, địa phương cử đi học, chi từ nguồn ngân 

sách đã cân đối cho cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm; Giảng viên, viên chức được cử đi 

học, có thời gian học tập trung ngoài tỉnh từ 01 tháng đến 05 tháng thì mỗi tháng được hỗ trợ: 

0,8 lần mức lương tối thiểu/người học tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 0,6 lần 

mức lương tối thiểu/người học tại các tỉnh, thành phố còn lại; Giảng viên, viên chức được cử đi 

học, có thời gian học tập trung ngoài tỉnh từ 06 tháng trở lên thì mỗi tháng được hỗ trợ: 1,3 lần 

mức lương tối thiểu/người học tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 1,0 lần mức 

lương tối thiểu/người học tại các tỉnh, thành phố còn lại; Riêng đối với nghiên cứu sinh được 

đào tạo ở  nước ngoài còn được hỗ trợ thêm tiền sinh hoạt phí như: Tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, chi 

phí đi lại hàng ngày,…; Hỗ trợ làm luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh 120 triệu đồng; 

[H15.2.002]. 

 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ sau đại học từ năm học 2016 - 2017 đến nay đã có 6 

giảng viên làm nghiên cứu sinh được hưởng chế độ hỗ trợ sau đại học trong đó có 3 giảng viên 

được đào tạo trong nước và 3 giảng viên được đào tạo ở nước ngoài [H15.2.005]. 

Việc quy hoạch, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, điều chuyển, thôi việc, nghỉ hưu được thực 

hiện đúng theo các quy định. Nhà trường đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020, 2020 – 2025. 

Công tác tuyển dụng: Từ năm 2017 đến nay nhà trường đã tuyển dụng được 36 giảng viên 

cụ thể như sau: năm 2017 tuyển dụng 22 giảng viên, năm 2018 tuyển dụng 3 giảng viên, năm 

2019 tuyển dụng 7 giảng viên và năm 2020 tuyển dụng 4 giảng viên [H15.2.006]. Trong đó có 

36 giảng viên có trình độ thạc sĩ và 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ. 

Bổ nhiệm cán bộ quản lý: từ 2017 đến nay nhà trường đã thực hiện quy trình bổ nhiệm và 

bổ nhiệm lại 47 cán bộ quản lý cụ thể như sau: Năm học 2017 – 2018 đã bổ nhiệm 8 cán bộ 

quản lý; Năm học 2018 – 2019 đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 10 cán bộ quản lý, điều động và bổ 

nhiệm 01 cán bộ quản lý; Năm 2019 – 2020 đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 10 cán bộ quản lý, 

điều động và bổ nhiệm 02 cán bộ quản lý; Năm học 2020 - 2021 đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 
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13 cán bộ quản lý, điều động và bổ nhiệm 03 cán bộ quản lý [H15.2.007]. 

Công tác phát triển đội ngũ giảng viên luôn được nhà trường chú trọng. Tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017; 

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); 

Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05 tháng 3 năm 2018, Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11 tháng 4 

năm 2018  của Tỉnh ủy Phú Yên, Nhà trường tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy 

nhà trường theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đội ngũ giảng viên của nhà 

trường không ngừng được nâng cao về chất lượng trong những năm qua được thể hiện qua Hình 

15.1 cụ thể như sau: 

 

Hình 15.2.1. Đội ngũ giảng viên trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2018 – 2021 

- Số liệu thống kê số lượng và trình độ giảng viên năm học 2017 – 2018; Năm học 2018 – 

2019; Năm học 2019 – 2020; Năm học 2020 – 2021 [H15.2.008]. 

Hàng năm căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học, Nhà trường sẽ thông báo cho các đơn 

vị toàn trường có trách nhiệm hướng dẫn cho giảng viên thuộc đơn vị (khoa) về việc phân công 

lao động [H15.2.009]. Thông báo này hướng dẫn, quy định cụ thể về phân công giảng dạy của 

giảng viên bao gồm:  

Định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên phải thực hiện;  
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Phân công giảng dạy phải đảm bảo theo nguyên tắc “đúng chuyên môn được đào tạo, 

phát huy trình độ đào tạo và kinh nghiệm của GV, đảm bảo chất lượng trên cơ sở điều hòa lao 

động của mỗi khoa và toàn trường”. Phân công giảng dạy trong năm học phải căn cứ theo Bảng 

thống kê đăng ký học phần giảng dạy toàn trường đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Phú 

Yên duyệt ký ban hành.  

Giảng viên cơ hữu của Nhà trường được ưu tiên phân công giảng dạy theo trình tự: Tiến 

sĩ → Giảng viên chính, Thạc sĩ → Thạc sĩ → Cử nhân có thâm niên → Cử nhân [H15.02.009].  

Trên cơ sở các hướng dẫn, quy định của Nhà trường trước khi bắt đầu năm học các khoa, 

các tổ bộ môn sẽ tiến hành họp, phân công giảng dạy các học phần trong năm học mà tổ bộ môn 

phụ trách [H15.2.010]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức 

phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra  

Môi trường học tập của sinh viên Trường ĐHPY luôn được Nhà trường quan tâm và tạo 

mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát triển. Chính vì thế mà môi trường học tập của sinh viên 

Nhà trường rất đa dạng, sinh viên có thể học tập: 

Trên giảng đường, Nhà trường hiện có 1 Hội trường trên 200 chỗ và 74 phòng học lớn 

nhỏ từ 100 chỗ đến dưới 50 chỗ cụ thể như sau: 48 phòng học từ 50-100 chỗ, 26 phòng học dưới 

50 chỗ [H15.3.001]. 

Trên các phòng thí nghiệm, thực hành, Nhà trường hiện có tổng cộng 20 phòng thí 

nghiệm, 11 phòng thực hành trong đó có 5 phòng thực hành máy tính, 2 Phòng Lab và 1 xưởng 

thực tập [H15.3.001]. 

Thư viện, hiện trường có một thư viện bao gồm 2 phòng đọc sức chứa 200 chỗ ngồi, có 

thể phục vụ tối đa 150 sinh viên cùng lúc. Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong 

thư viện (đầu sách, tạp chí) với 110.094 bản, 16.160 đầu sách, cùng với 30 máy tính sử dụng để 

tra cứu [H15.3.001]. 

Ngoài ra nhà trường còn có khu thể thao bao gồm: 01 nhà tập đa năng, 2 sân bóng chuyền, 

2 sân bóng đá mini phục vụ cho việc học tập các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc 

phòng [H15.3.001]. 

Hằng năm nhà trường đều tổ chức: “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” với mục đích: 
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Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của SV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến với SV về tình hình kinh 

tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục; Giúp 

SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách về CTHSSV; Phương 

hướng nhiệm vụ cụ thể của năm học [H15.3.002]. 

Công tác NCKH của SV được nhà trường chú trọng. Nhà trường đã ban hành quy định 

hoạt động NCKH của SV trường Đại học Phú Yên [H15.3.003]. Thống kê từ năm học 2016 – 

2017 đến nay đã có 33 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được triển khai cụ thể như sau: năm 

học 2016 – 2017 với 11 đề tài; năm học 17-18 với 7 đề tài; năm học 18-19 với 5 đề tài, năm học 

19-20 với 5 đề tài và năm học 20-21 với 5 đề tài [H15.3.004]. Đề tài NCKH SV sau khi được 

nghiệm thu, sẽ được đề nghị xét giải thưởng cấp trường qua đó động viên, khích lệ tinh thần và 

tạo phong trào thi đua NCKH trong SV nhà trường [H15.3.005].   

Khóa luận tốt nghiệp: Đối với các sinh viên năm cuối có thành tích học tập tốt sẽ được 

chọn để làm khóa luận tốt nghiệp. Điều kiện để sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp điểm 

trung bình chung tích luỹ tính đến học kỳ cận cuối khóa đạt từ 2,7 trở lên; Đạt yêu cầu các học 

phần chuyên ngành; Tỷ lệ chọn sinh viên làm KLTN tối đa là 20% cho mỗi ngành học 

[H15.3.006]. Trong 5 năm qua đã có 104 sinh viên được chọn làm khóa luận tốt nghiệp cụ thể 

như sau: năm học 2016 – 2017 có 29 sinh viên, năm 2017 – 2018 có 46 sinh viên, năm 2018 – 

2019 có 16 sinh viên, năm 2019 – 2020 có 5 sinh viên và năm học 2020 – 2021 có 8 sinh viên 

[H15.3.007]. 

Ngoài ra nhà trường, một số khoa còn tổ chức các hội nghị, hội thảo, trường Hè Toán học 

sinh viên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em sinh viên và cũng là dịp để thầy và trò chia 

sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập giữa giảng viên và sinh viên, giữa sinh viên và sinh viên. 

Từ đó, mỗi sinh viên có thể rút ra một phương pháp học tập hiệu quả nhất đối với bản thân. Ví 

dụ: trên cơ sở nhà trường triển khai Hội thi “Nghiệp vụ sinh viên năm 2019” cấp trường 

[H15.3.008], các khoa cũng đã tổ chức cuộc thi nghiệp vụ sinh viên cấp khoa dưới nhiều hình 

thức khác nhau nhằm tuyển chọn các tiết mục, các sản phẩm đặc sắc để dự thi nghiệp vụ sinh 

viên cấp trường [H15.3.009]; Hội nghị học tốt của Khoa Sư phạm [H15.3.010]; Khoa Khoa học 

Tự nhiên hằng năm đều tuyển chọn các sinh viên tiêu biểu ngành Sư phạm Toán học tham gia 
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trường Hè Toán học sinh viên do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức, tổng cộng đã có 18 

sinh viên được cử tham gia trường Hè Toán học sinh viên [H15.3.011]; Hội thi sinh viên Khoa 

học Tự nhiên giỏi tay nghề năm 2019 [H15.3.012],… 

Về ngoại khóa, nhà trường có các câu lạc bộ: Câu lạc bộ Bạn gái, Câu lạc bộ Gia sư, Câu 

lạc bộ Nghệ thuật, Câu lạc bộ Ngàn hạc giấy, Câu lạc bộ ITC, Câu lạc bộ Tiếng anh, Câu lạc bộ 

võ Cổ truyền, Câu lạc bộ võ Vovinam,… do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường thành 

lập với mục đích tạo môi trường để sinh viên giao lưu, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ nhau trong học 

tập cũng như là rèn luyện thể chất, rèn luyện kỹ năng sống [H15.3.013]. Bên cạnh đó hằng năm 

Đoàn trường đều tổ chức “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” thu hút được một lượng đông 

đảo sinh viên nhà trường tham gia. Trong 5 năm qua đã có 163 sinh viên tham gia chiến dịch 

tình nguyện Mùa hè xanh, với lợi thế sinh viên nhà trường phần lớn là sinh viên sư phạm do đó 

nhiều buổi ôn tập văn hóa hè cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đã được tổ chức, các em sinh viên 

nhà trường cũng đã trao tặng nhiều mô hình dạy học theo chủ đề cho các trường Mầm 

non,…[H15.3.014]. Ngoài ra các khoa còn có các chương trình ngoại khóa riêng nhằm tạo sân 

chơi cho sinh viên của khoa ví dụ như: Khoa Ngoại ngữ có hoạt động “Trò chơi lớn” giao lưu 

với tình nguyện viên Brunei và sinh viên Trường ĐHPY năm học 2017 – 2018; “Trò chơi lớn” 

Giao lưu và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng anh giữa sinh viên các khoa năm học 2019 – 

2020; Chương trình Đêm hội Halloween “The freak show” năm học 2020 – 2021; Cuộc thi “sinh 

viên thanh lịch” năm học 2020 – 2021 [H15.3.015],… 

Thực tế, thực tập: trong chương trình đào tạo các ngành Cao Đẳng Chăn nuôi, Giáo dục 

Mầm non, Đại học Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Việt Nam học, Công nghệ thông 

tin,… đều thiết kế học phần thực tế bộ môn, kiến tập thực tế hay trải nghiệm thực tế, thực tập… 

nhằm tạo điều kiện cho các em sinh viên tham quan, trải nghiệm thực tế, nắm bắt thực tiễn trên 

cơ sở các kiến thức đã được Nhà trường trang bị, làm quen với môi trường làm việc thực tế sau 

khi các em tốt nghiệp ra trường [H15.3.016]. Đáng chú ý, Nhà trường đã và đang đặt quan hệ 

hợp tác với Trường Đại học Băng Cốc Thái Lan và Trường Đại học Công nghệ Malayxia. Chính 

vì lẽ đó mà sinh viên nhà trường không chỉ tham quan thực tế trong nước mà còn được trải 

nghiệm thực tế ở nước ngoài [H15.3.017].  

Để đạt được chuẩn đầu ra tin học Nhà trường có trung tâm tin học ngoại ngữ, ngoài thời 

gian học ở giảng đường các em sinh viên có thể tham gia các khóa học Tin học, Ngoại ngữ ở 
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trung tâm do chính các giảng viên của nhà trường giảng dạy và cấp chứng chỉ [H15.3.018]. 

Trên cơ sở các môi trường học tập được tạo ra Nhà trường đã triển khai các hoạt động 

học tập đa dạng như dự án đào tạo, đào tạo thực hành, bài tập lớn, thực tập tại doanh nghiệp cụ 

thể như sau: 

Dự án đào tạo: Trường ĐHPY là trường Đại học địa phương nên luôn nhận được sự quan 

tâm của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh. Trong khuôn khổ dự án đào tạo: “Hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực cho sinh viên tỉnh Savannakhet, Lào năm 2018 – 2019” giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh 

Savannakhet – Lào, tỉnh đã giao cho Trường ĐHPY chuẩn bị tốt các điều kiện gồm cơ sở vật 

chất, chuyên môn đảm bảo việc học tập và sinh hoạt cho các sinh viên Lào [H15.3.019]. Qua đó 

đã tiếp nhận 10 sinh viên tỉnh Savannakhet, Lào học tập tại Trường. Sau khi kết thúc chương 

trình đào tạo tiếng việt sẽ có 4 sinh viên tiếp tục tham gia học ngành Đại học Công nghệ thông 

tin của Trường và 6 sinh viên sẽ chuyển qua trường Cao đẳng Y tế của tỉnh để học ngành Cao 

đẳng Dược, Điều dưỡng [H15.3.020]. Các sinh viên Lào khi tham gia học tập tại trường được 

tỉnh Phú Yên tài trợ tất cả chi phí học tập bao gồm tiền ăn, học phí, sinh hoạt phí, tiền tàu xe 

theo quy định của nhà nước Việt Nam; Được học tập và tham gia mọi hoạt động của trường như 

các sinh viên Việt Nam; Khi hoàn thành chương trình học được cấp bằng/ Chứng nhận tốt nghiệp 

của Trường ĐHPY [H15.3.019]. 

Đào tạo thực hành: trong chương trình đào tạo phần thực hành có thể được thiết kế bằng 

một học phần riêng hoặc thiết kế nằm trong một học phần vừa có lý thuyết và vừa có thực hành 

và đa số thường được thiết kế theo cách này. Ví dụ: trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục 

Tiểu học trình độ Đại học trong số 125 tín chỉ, có 27 tín chỉ thực hành chiếm 21,6% tổng số tín 

chỉ trong chương trình đào tạo. Tuy nhiên chỉ có 4 tín chỉ thực hành được thiết kế riêng (học 

phần rèn luyện thường xuyên 1, 2, 3, 4), còn lại 23 tín chỉ thực hành đều được thiết kế nằm trong 

học phần vừa có lý thuyết, vừa có thực hành [H15.3.021]. 

Bài tập lớn: trong chương trình đào tạo các học phần cũng có thể được thiết kế dưới dạng 

bài tập lớn. Ví dụ như trong chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử C20 hệ VLVH có 

thiết kế học phần Tiểu luận. Học phần này trang bị học viên một số kĩ năng để thực hiện một 

tiểu luận khoa học. Qua đó, học viên sẽ lựa chọn một đề tài khoa học để thực hiện. Các đề tài 

liên quan đến có lĩnh vực sau: (1) Lịch sử Việt Nam, (2) Lịch sử thế giới, (3) Lịch sử địa phương, 

(4) Phương pháp dạy học Lịch sử. Hình thức thi kết thúc học phần sinh viên sẽ thực hiện và nộp 
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một tiểu luận [H15.3.022]. 

Thực tập tốt nghiệp: Học phần thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc trong các chương 

trình đào tạo của nhà trường với mục đích giúp sinh viên có những trải nghiệm thực tế nghề 

nghiệp, về môi trường làm việc của người học sau khi tốt nghiệp ra trường. Đối với các ngành 

đào tạo giáo viên, sinh viên sẽ tham gia thực tập ở các trường phổ thông trong tỉnh. Đối với các 

ngành ngoài sư phạm, sinh viên sẽ tham gia thực tập ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Thời gian thực tập đối với trình độ Cao đẳng là 9 tuần và trình độ Đại học là 10 tuần. Căn cứ 

vào chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học của nhà trường:  

Đối với thực tập sư phạm tốt nghiệp (thực tập tại các trường phổ thông) trước khi thực 

tập khoảng 60-75 ngày phòng Đào tạo sẽ chủ động liên hệ với các trường phổ thông trên địa bàn 

tỉnh để sinh viên thực tập. Dựa trên danh sách các trường phổ thông mà trường đã liên hệ các 

Khoa sẽ triển khai đăng ký danh sách sinh viên thực tập. Phòng Đào tạo sẽ lên kế hoạch và nội 

dung cụ thể cho từng ngành đồng thời ra các quyết định ban chỉ đạo thực tập sư phạm tốt nghiệp 

các cấp, quyết định thành lập các đoàn thực tập sư phạm tốt nghiệp và cử đại diện sinh viên các 

đoàn thực tập sư phạm tốt nghiệp [H15.3.023]. Ngoài ra,  để chuẩn bị tốt cho kỳ thực tập sư 

phạm tốt nghiệp trước khi bắt đầu thực tập nhà trường sẽ tổ chức bồi dưỡng chuyên đề: “Những 

vấn đề đổi mới về Nội dung, Chương trình, Phương pháp dạy học, Tổ chức dạy học theo chuẩn 

kiến thức, kỹ năng, Thiết kế giáo án điện tử” cho sinh viên [H15.3.024] và tổ chức Hội nghị 

thực tập sư phạm nhằm triển khai kế hoạch thực tập sư phạm đến các đơn vị có sinh viên nhà 

trường tham gia thực tập [H15.3.025]. 

Đối với thực tập tốt nghiệp đối với các ngành ngoài sư phạm (thực tập tại các doanh 

nghiệp) cũng giống như thực tập sư phạm tốt nghiệp nhà trường sẽ lên kế hoạch thực tập 

[H15.3.026]. Trên cơ sở đó các Khoa triển khai kế hoạch cụ thể của từng ngành đào tạo bao 

gồm: mục đích yêu cầu, nội dung, thời gian thực tập, danh sách sinh viên tham gia thực tập, các 

cơ sở thực tập, giảng viên hướng dẫn thực tập,… gửi về phòng Đào tạo tổng hợp và nhà trường 

sẽ ban hành các quyết định thực tập tốt nghiệp [H15.3.026]. Trước khi thực tập tốt nghiệp các 

khoa sẽ tiến hành họp sinh viên phổ biến quy chế và kế hoạch thực tập tốt nghiệp. Sau khi kết 

thúc thực tập tốt nghiệp sinh viên phải nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp về khoa, tổ bộ môn. Các 

đơn vị sinh viên Trường ĐHPY tham gia thực tập rất đa dạng: ngành Đại học Ngôn ngữ Anh, 

Việt Nam học và Công Nghệ thông tin là các doanh nghiệp kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ 
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hành, các sở ban ngành như: Kaya Hotel, Tuy Hoa Tourist, Long Phu Tourist, Rosa Alba, Sở 

thông tin và truyền thông Phú Yên, Ủy ban nhân dân các xã, phường...; ngành Cao Đẳng Chăn 

nuôi, Kế toán, Quản trị kinh doanh là các cơ sở kinh doanh tư nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau 

như: Trại heo thuộc Tây Thuận, Trang trại Phú Hưng, Thị trường cám công ty cổ phần Danich 

Agri chi nhánh Phú Yên, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến tạo, Công ty TNHH Thương 

Mại Thiên Đại Quang, … Hầu hết các đơn vị đều gắn liền quan hệ hợp tác với Trường ĐHPY 

trong nhiều năm chính vì vậy sinh viên nhà trường khi tham gia thực tập ngoài được hỗ trợ sinh 

hoạt phí, đối với những sinh viên có năng lực tốt các doanh nghiệp này sẵn sàng tuyển dụng sinh 

viên sau khi tốt nghiệp. 

Thực tế trong và ngoài nước: Các học phần thực tế bộ môn đều được thiết kế trong các 

chương trình đào tạo với mục đích tổ chức cho sinh viên tham quan, trải nghiệm thực tế để có 

được những hiểu biết thực tiễn nhằm bổ sung những kiến thức lý thuyết đã được học. Tuy nhiên 

tùy thuộc và từng ngành đào tạo mà có những tên gọi khác nhau. Ví dụ như: ngành Giáo dục 

Tiểu học học phần thực tế được thiết kế với tên gọi “Tham quan thực tế”; ngành Ngôn ngữ Anh 

là học phần “Kỹ năng tổ chức hoạt động biên phiên dịch”, ngành Đại học Văn học, ngành Việt 

Nam học là học phần “Thực tế bộ môn”,…  Thực tế bộ môn có thể được tiến hành trong nước 

hoặc ở nước ngoài [H15.3.027].  

Đối với học phần thực tế triển khai trong nước các tổ bộ môn dựa vào chương trình đào 

tạo ngành, kế hoạch đào tạo năm học, đề cương chi tiết học phần đã được phê duyệt, tổ bộ môn 

và giảng viên phụ trách học phần xây dựng kế hoạch cụ thể cho chuyến đi thực tế, trên cơ sở đó 

nhà trường sẽ ra quyết định đoàn tham quan thực tế [H15.3.027].  

Đối với học phần thực tế triển khai ở ngoài nước ngoài các bước trên, trước khi thực hiện 

chuyến đi nhà trường còn phải làm báo cáo xin phép của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như báo 

cáo diễn biến chuyến đi khi hoàn thành [H15.3.028]. Trên cơ sở đặt quan hệ hợp tác giữa Trường 

ĐHPY với các trường trong khu vực từ năm 2017 nhà trường đã tổ chức đưa sinh viên Khoa 

Ngoại ngữ sang tham quan học tập thực tế tại Khoa Giáo dục học và Khoa Khoa học Xã hội và 

Nhân văn trường Đại học Công nghệ Malayxia với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo cho 

sinh viên Khoa Ngoại ngữ, giúp sinh viên tăng cường kỹ năng sống và kỹ năng hòa nhập trong 

môi trường đa văn hóa đồng thời tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa giảng viên, 

sinh viên Khoa Ngoại ngữ Trường ĐHPY với giảng viên, sinh viên Khoa Giáo dục học và Khoa 
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Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Công nghệ Malayxia. Trong 5 năm qua Nhà 

trường đã tổ chức 2 đợt đưa sinh viên tham gia chương trình học tập thực tế tại trường Đại học 

Công nghệ Malayxia vào các năm 2017 và 2019, đã có 37 sinh viên Khoa Ngoại ngữ của Nhà 

trường tham gia [H15.3.028]. Từ năm 2020 đến nay do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức 

tạp việc tổ chức đưa sinh viên tham gia chương trình học tập thực tế nước ngoài tạm thời bị gián 

đoạn. 

Để đạt được CĐR học phần các giảng viên không ngừng đổi mới các phương pháp giảng 

dạy, ứng dụng các công nghệ giảng dạy hiện đại nhằm phát triển năng lực sinh viên. Trong đề 

cương chi tiết của từng học phần tại mục 4 đặt ra CĐR học phần cần đạt sau khi học xong học 

phần và tại mục 6 nội dung học phần mô tả chi tiết nội dung chương trình, tiến trình dạy học, 

kiến thức cần đạt cũng như là các phương pháp sử dụng để giảng dạy học phần.  

Đổi mới các phương pháp giảng dạy, Ví dụ: học phần Phương pháp dạy học Tự nhiên và 

Xã hội ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực ngoài sử dụng phương pháp truyền thống là 

phương pháp thuyết trình học phần còn sử dụng các phương pháp hiện đại đang được áp dụng 

hiện nay như: thảo luận nhóm, thực hành, luyện tập [H15.3.029] hay học phần Phương pháp dạy 

học Toán ở Tiểu học 01 sử dụng phương pháp: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích – minh họa, 

vấn đáp tìm tòi; phương pháp đặt và giải quyết vấn đề; phương pháp hoạt động nhóm là phương 

pháp chủ đạo của học phần [H15.3.029]. Học phần Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán 

học cho học sinh Tiểu học ngoài phương pháp thuyết trình, giảng giải giảng viên còn tổ chức 

hoạt động nhóm nhóm và thảo luận ở nội dung 1.1.3; Cho sinh viên thuyết trình trước lớp nội 

dung 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3; Thực hành, luyện tập [H15.3.029],… 

Ứng dụng công nghệ giảng dạy hiện đại: trước đây việc giảng dạy được thực hiện chủ 

yếu theo hình thức truyền thống giảng dạy trực tiếp, công cụ giảng viên cùng với bảng phấn. Từ 

năm 2013 việc sử dụng phần mềm phần mềm Powerpoint trong giảng dạy đã bắt đầu được 

khuyến khích thông qua các cuộc thao giảng, hội giảng. Hiện nay việc sử dụng phần mềm 

Powerpoint để giảng dạy đã trở nên phổ biến và hầu hết các học phần giảng dạy đều có bài giảng 

trên Powerpoint [H15.3.030]. Ngoài ra các giảng viên còn ứng dụng một số phần mềm trong 

quản lý lớp học cũng như trong kiểm tra đánh giá. Ví dụ như trong học phần Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm 3 của ngành Giáo dục Tiểu học giảng viên ứng dụng Padlet trong quản lý lớp học 

giao bài và nộp bài, ứng dụng Canva trong thiết kế các phiếu chuyển giao nhiệm vụ, phiếu quản 
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lý lớp học. Hay ứng dụng Google form trong kiểm tra thường xuyên học phần Công nghệ và 

phương pháp dạy học Công nghệ ở Tiểu học [H15.3.030]. 

Năm học 2020 – 2021 do tình hình dịch bệnh Covid – 19 học kỳ 2 năm học này nhà 

trường đã tổ chức triển khai giảng dạy một số học phần bằng hình thức online. Tuy nhiên đến 

học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong khu 

vực diễn biến hết sức phức tạp nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh nhà trường đã triển khai 

tổ chức giảng dạy tất cả các học phần bằng hình thức online trên nền tảng phần mềm Google 

Classroom và Google meet [H15.3.031]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và 

cải tiến chất lượng  

Giám sát phòng đào tạo: Trên cơ sở kế hoạch đào tạo năm học được nhà trường ban hành 

trước khi bắt đầu năm học hằng năm, phòng Đào tạo căn cứ vào chương trình đào tạo sẽ tiến 

hành triển khai cho sinh viên đăng ký môn học và lên thời khóa biểu cụ thể từng học phần, cho 

từng lớp [H15.4.001]. Thời khóa biểu thể hiện cụ thể thời gian, địa điểm, giảng viên phụ trách 

giảng dạy học phần. Căn cứ vào thời khóa biểu phòng Đào tạo sẽ giám sát được thời gian bắt 

đầu, tiến độ dạy học và thời gian kết thúc của các học phần trong học kỳ [H15.4.002]. 

Trong quá trình triển khai giảng dạy học phần giảng viên phải tuân thủ theo thời khóa 

biểu đã được phòng Đào tạo lên lịch. Mọi sự thay đổi lịch giảng dạy học phần của giảng viên 

phải được sự đồng ý của phòng Đào tạo. Các buổi giảng dạy của giảng viên vì những lý do 

khách quan giảng viên không lên lớp được phải báo với phòng Đào tạo và phòng Quản lý chất 

lượng để theo dõi. Sau đó giảng viên phải liên hệ với phòng Đào tạo để được sắp xếp dạy bù 

[H15.4.003]. 

 Trên cơ sở kế hoạch thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo hằng năm được nhà trường ban 

hành, phòng đào tạo sẽ phối hợp với phòng Quản lý chất lượng, tổ bộ môn,  dự giờ, kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện công việc giảng dạy của giảng viên hằng năm. Xem việc thực hiện có 

đúng với quy chế và kế hoạch đã đề ra, nhằm kịp thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm [H15.4.004]. 

Giám sát phòng Quản lý chất lượng: Giám sát thường xuyên. Căn cứ vào thời khóa biểu 

phòng đào tạo đã lên lịch từ đầu học kỳ của từng lớp và dựa trên phân công nhiệm vụ của các 

thành viên trong phòng. Hằng ngày vào đầu buổi học phòng Quản lý chất lượng sẽ cử cán bộ 
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của phòng kiểm tra việc lên lớp của giảng viên dựa trên thời khóa biểu nhằm giám sát hoạt động 

giảng dạy của giảng viên và học của sinh viên như: có tuân thủ theo thời khóa biểu hay không,  

thời gian ra vào lớp có đúng với quy định hay không, số lượng sinh viên tham gia lớp học, nề 

nếp tác phong khi đến lớp,…[H15.4.005]. 

Giám sát định kỳ của phòng Quản lý chất lượng: Hằng năm nhà trường đều có kế hoạch 

thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Trong kế hoạch này thể hiện rõ mục đích, yêu cầu, đối 

tượng (giảng viên công tác tại các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn đang trực tiếp tham gia giảng 

dạy), thời gian, địa điểm và nội dung thanh tra [H15.4.004].  

Nội dung và các bước tiến hành thanh tra bao gồm: 

Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ cá nhân, phiếu đánh giá viên chức, hồ sơ chuyên môn 

của nhà giáo (soạn thảo, hiệu chỉnh các Đề cương chi tiết, việc đổi mới/ cải tiến hoạt động dạy 

học theo yêu cầu đổi mới hiện nay; giáo trình/giáo án giảng dạy; việc kiểm tra – đánh giá người 

học theo năng lực,…) và các hồ sơ khác có liên quan. 

Bước 2: Trao đổi với lãnh đạo khoa về việc thực hiện nhiệm vụ của các giảng viên. 

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ thanh tra: phiếu nhận xét của trưởng khoa và báo cáo kết quả 

thanh tra. 

Bước 4: Thông báo kết luận thanh tra cho nhà giáo được thanh tra và các trưởng khoa 

quản lý nhà giáo. 

Thông qua việc thanh tra sẽ góp phần giám sát hoạt động dạy và học của giảng viên và 

sinh viên nhà trường. 

Giám sát hoạt động dạy và học của các khoa, bộ môn: Khi có kế hoạch đào tạo năm học 

tổ bộ môn chịu trách nhiệm phân công giảng dạy các học phần phù hợp với chuyên môn của các 

thành viên trong tổ bộ môn [H15.2.008]. Trên cơ sở phân công giảng dạy các giảng viên trong 

tổ bộ môn sẽ chuẩn bị, hoàn thành đề cương chi tiết học phần, lựa chọn giáo trình chính học 

phần, đề cương bài giảng và trình qua tổ bộ môn trước khi tiến hành giảng dạy [H15.2.009]. 

Hằng tháng tổ bộ môn đều tiến hành sinh hoạt chuyên môn, một trong những nội dung 

sinh hoạt chuyên môn đó là các giảng viên phải báo cáo tiến độ thực hiện công việc giảng dạy 

hoặc kiểm tra qua sổ theo dõi học tập của lớp, để tổ trưởng tổ chuyên môn nắm bắt và đưa ra 

các phương án xử lý phù hợp khi học phần giảng dạy của giảng viên không đảm bảo tiến độ. 
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Ngoài ra, ngay từ đầu năm học tổ bộ môn cũng lên kế hoạch dự giờ, kiểm tra đánh giá 

giảng viên trong tổ nhằm tạo điều kiện để các giảng viên trong tổ có cơ hội trao đổi học hỏi kinh 

nghiệm lẫn nhau. Qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy học 

phần góp phần nâng cao chất lượng đào tạo [H15.4.006]. 

- Đánh giá khối lượng giảng dạy:  

Dựa trên kết quả phân công giảng dạy ở tổ bộ môn, khoa trước khi bắt đầu năm học nhà 

trường sẽ tiến hành họp với lãnh đạo tổ bộ môn, khoa để xét duyệt, điều phối lao động toàn 

trường cho phù hợp [H15.4.007]. Trên cơ sở đó xét duyệt lao động đầu năm nhà trường đánh 

giá sơ bộ khối lượng giảng dạy của từng giảng viên trong năm học đó.  

Kết thúc năm học nhà trường sẽ thông báo tổng kết lao động năm học. Thông báo này 

quy định cụ thể về tính giờ lao động năm học; Quy trình kê khai, kiểm tra, xác nhận và duyệt 

kết quả lao động năm học; Cách tính giờ vượt định mức giờ chuẩn,… [H15.4.008]. Trên cơ sở 

đó nhà trường sẽ duyệt kết quả lao động năm học chính thức. Qua đó công nhận khối lượng 

giảng dạy đã thực hiện của từng giảng viên trong năm học. 

- Đánh giá năng lực giảng dạy:  

Khoa, tổ bộ môn: Trước khi tiến hành giảng dạy, giảng viên phải thông qua đề cương 

chi tiết học phần, giáo trình chính học phần, đề cương bài giảng học phần trước bộ môn. Trên 

cơ sở đó các thành viên trong bộ môn sẽ góp ý, chỉnh sửa và đánh giá thông qua điều kiện giảng 

dạy học phần [H15.4.009]. 

Trường: Thông qua việc thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhà trường sẽ 

có thông báo kết quả thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Trong thông báo kết luận này tại 

mục 1b. Về kết quả thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo, đoàn thanh tra có đánh giá hồ sơ ưu, 

nhược điểm của các hồ sơ các giảng viên được thanh tra [H15.4.004]. Ví dụ như: tại mục 1b. 

thông báo kết luận thanh tra sư phạm nhà giáo năm học 2019 – 2020 kết luận việc thực hiện 

kiểm tra hồ sơ chuyên môn của 22 giảng viên kết quả như sau: 

Ưu điểm: Đa số các giảng viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định: đề cương 

chi tiết học phần, đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, bảng điểm quá trình và các 

hồ sơ sổ sách khác (số sơ cố vấn học tập, công tác kiêm nhiệm, sổ dự giờ,…); Về nghiên cứu 

khoa học: có 22/22 giảng viên được thanh tra đều thực hiện nghiên cứu khoa học (đang thực 
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hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, có bài viết đăng trên hội thảo và đăng trên các tạp 

chí nghiên cứu khoa học, thành viên hội đồng tự đánh giá của trường). 

Hạn chế: Một số giảng viên biên soạn ĐCCTHP theo mẫu mới không thể hiện thời gian 

thi kết thúc học phần; không có sự thống nhất về biên soạn ĐCCTHP trong năm học 2019 – 

2020 giữa các khoa; bảng điểm quá trình chưa phù hợp với quy định trong ĐCCTHP; các học 

phần giảng dạy trình độ cao đẳng ĐCCTHP theo mẫu khác (mẫu của bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội); Về đề cương bài giảng: Một số giảng viên chỉ biên soạn bài giảng trên lớp dạng 

powerpoint và lưu trên máy tính; một số giảng viên không có đề cương bài giảng, mà chỉ dùng 

giáo trình để giảng dạy. Giảng viên giảng dạy học phần Giáo dục thể chất 3 và Giáo dục thể chất 

4 nhưng bìa giáo án của học phần lại là Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2; Về sổ dự 

giờ: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nên việc dự giờ của giảng viên bị hạn chế; Về bảng 

điểm quá trình: một số bảng điểm quá trình không có minh chứng (lý do: cho thảo luận trên lớp, 

làm bài tập nhóm, thực hành và thực hành trên máy,…), không thể hiện phần trăm điểm chuyên 

cần; ĐCCTHP theo mẫu mới nhưng bảng điểm quá trình theo mẫu cũ; Về hồ sơ nghiên cứu 

khoa học, Cố vấn học tập: các giảng viên thực hiện nghiên cứu khoa học đầy đủ, nhưng việc lưu 

trữ hồ sơ nghiên cứu khoa học của một số giảng viên chưa được quan tâm đúng mức, chưa lưu 

thành tập riêng. 

Đồng thời tại mục 2 của thông báo kết luận này cũng nêu lên những đề nghị rút kinh 

nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót [H15.4.004]. 

- Đánh giá giảng viên thông qua dự giờ, thao giảng, hội giảng:  

Việc đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên được thực hiện thông hoạt động dự giờ, 

thao giảng và hội giảng hằng năm. Nhà trường cũng đã ban hành quy định về việc dự giờ, thao 

giảng và hội giảng của giảng viên Trường Đại học Phú Yên đây là cơ sở pháp lý để đánh giá 

chất lượng giảng viên nhà trường [H15.4.010]. Dự giờ, thao giảng thường diễn ra ở cấp bộ môn, 

Khoa và Hội giảng ở cấp trường. 

 Cấp bộ môn, Khoa: Dự giờ là hoạt động thường xuyên của giảng viên trường Đại học 

Phú Yên nhằm học tập, rút kinh nghiệm lẫn nhau về tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy 

học ở đại học, hoạt động này thường diễn ra ở bộ môn. Mỗi năm giảng viên phải dự với số tiết 

tối thiểu là: Giảng viên: 10 tiết/năm học/giảng viên; Giảng viên kiêm nghiệm: 05 tiết/năm 

học/giảng viên [H15.4.011]. 



261 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

 Thao giảng nhằm giúp cho các giảng viên nâng cao lý luận dạy học và rút kinh nghiệm 

trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở đại học. Chính vì vậy hằng năm vào đầu năm học, 

giảng viên sẽ đăng ký với Bộ môn, Khoa về việc thực hiện tiết thao giảng. Trên cơ sở thực hiện 

các tiết thao giảng, dưới sự chủ trì của các Bộ môn, Khoa giảng viên tham dự tiết thao giảng sẽ 

tiến hành họp đánh giá tiết dạy. Nội dung đánh giá tiết dạy chủ yếu bao gồm: Giảng viên giảng 

dạy trình bày nội dung, ý tưởng, mục tiêu tiết dạy; Các giảng viên tham dự tiết dạy đóng góp ý 

kiến; Đánh giá, xếp loại tiết dạy thông qua phiếu đánh giá  [H15.04.012]. Thông qua thao giảng 

cấp bộ môn, khoa sẽ tuyển chọn được giảng viên tham dự Hội giảng cấp trường. 

 Cấp Trường: Hội giảng nhằm đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên là một trong 

những tiêu chí trong việc xem xét, khen tặng chiến sĩ thi đua các cấp hàng năm. Đây là hoạt 

động lớn của nhà trường thường diễn ra 2 năm 1 lần nhằm kích thích phong trao thi đua dạy tốt 

và học tốt của giảng viên, sinh viên [H15.04.012]. Tiết hội giảng của giảng viên được đánh giá 

thông qua ban giám khảo do nhà trường quyết định; Điểm tiết hội giảng của giảng viên là điểm 

trung bình theo số lượng giám khảo đánh giá tiết hội giảng và được xếp loại theo quy định; 

Những tiết hội giảng đạt loại khá trở lên mới được xem xét để đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua 

các cấp cho giảng viên tham gia hội giảng. Thông qua hoạt động này các giảng viên trong trường 

có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy lẫn nhau, góp phần nâng cao chất 

lượng dạy và học của nhà trường. Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2017 trở đi, do sự thay đổi quy mô 

đào tạo và để tăng cường tính tự chủ, chủ động của các khoa, nhà trường đã giao quyền về cho 

các khoa để duy trì hoạt động này. 

Đánh giá viên chức cuối năm: Hằng năm các giảng viên nhà trường đều tiến hành đánh 

giá, xếp loại viên chức năm học. Từng giảng viên phải hoàn thành phiếu đánh giá, xếp loại viên 

chức năm học theo mẫu quy định và hướng dẫn của Trường trước khi tiến hành đánh giá. Sau 

đó Khoa, Phòng sẽ tiến hành tiến hành họp để đánh giá, xếp loại viên chức trong năm học đó. 

Trong phiếu đánh giá này tại mục I. Kết quả tự đánh giá, tiểu mục 5. Kết quả thực hiện chức 

trách nhiệm vụ được giao giảng viên sẽ tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên 

bao gồm việc thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ 

trong năm học và các công việc kiêm nhiệm khác. Trên cơ sở đó các thành viên tham gia dự họp 

sẽ đóng góp ý kiến đồng thời bỏ phiếu đánh giá xếp loại viên chức trong năm học đó. Đây là 

căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên trong năm học [H15.04.014]. 
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Đánh giá về phía người học: Trước đây công tác lấy ý kiến sinh viên đối với các hoạt 

động đào tạo và phục vụ công tác dạy và học của Trường Đại học Phú Yên cũng được tiến hành 

thường xuyên tuy nhiên chưa có quy định cụ thể. Bắt đầu từ năm 2019 để nâng cao chất lượng 

dạy và học hơn nữa nhà trường đã ban hành quyết định “Ban hành quy định việc khảo sát lấy ý 

kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Phú Yên”. 

Quy định này có những điểm nổi bậc như: quy định cụ thể quy trình khảo sát lấy ý kiến người 

học, nội dung khảo sát, mẫu phiếu khảo sát và việc lấy ý kiến khảo sát sẽ được tiến hành thường 

xuyên vào mỗi học kỳ của mỗi năm học [H15.4.015]. Trên cơ sở đó Phòng quản lý chất lượng 

nhà trường sau khi kết thúc học phần sẽ phát phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên. Việc lấy ý kiến giảng viên từ sinh viên có thể được thực 

hiện ngẫu nhiên hoặc theo sự đề nghị của khoa [H15.4.016]. 

Ngoài việc sinh viên sau mỗi học phần sinh viên sẽ được phát phiếu khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Trên cơ sở kết quả từ phiếu khảo 

sát là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thì hàng năm để 

thực hiện đánh giá chất lượng từ người học của các ngành đào tạo đối với sinh viên đang con 

theo học tại trường, nhà trường sẽ có thống kê về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên các 

ngành. Trên cơ sở số liệu thống kê sẽ phân tích đánh giá kết quả chất lượng người học trong 

năm học [H15.4.017], [H15.4.018]. 

Đối với sinh viên đã ra trường để đánh giá chất lượng từ người học nhà trường gửi Phiếu 

khảo sát đo lường sự hài lòng đối với hoạt động đào tạo của trường Đại học Phú Yên (Phiếu 

dành cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng sư phạm hệ chính quy) và Phiếu khảo sát mức 

độ hài lòng về chất lượng đào tạo (Dành cho Tổ chức/cá nhân sử dụng lao động) [H15.4.019]. 

Dựa trên cơ sở kết quả của các phiếu khảo sát này nhà trường sẽ đánh giá được chất lượng đào 

tạo của nhà trường và có các điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa. 

[H15.4.020]. 

Dựa trên kết quả phân tích các phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên bao gồm: phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá người học. 

Nhà trường sẽ đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu của giảng viên trên cơ sở đó triển khai bồi 

dưỡng các chuyên đề đối với giảng viên nhằm cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học. 
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 Để nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên nhà trường đã tổ chức các hội thảo, các 

buổi tập huấn liên quan đến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. 

Về phương pháp giảng dạy: Năm 2017, nhà trường đã phối hợp với trường Đại học Công 

nghệ Malaysia tổ chức Hội nghị Khoa học bằng Tiếng Anh với chủ đề: “Phương pháp dạy đại 

học – Một số vấn đề mới” nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Phú 

Yên [H15.4.021]. Nội dung của Hội nghị chủ yếu trình bày và thảo luận về phương pháp dạy 

học mới hiện nay, thực hiện việc liên kết các nhóm nghiên cứu, trao đổi về kinh nghiệm giảng 

dạy đại học giữa giảng viên trường Đại học Phú Yên và các trường khác trong và ngoài nước 

[H15.4.021]. 

Năm 2019, nhà trường phối hợp với ông Michael Furmanovsky, giảng viên quốc tịch 

Anh đang dạy tại Trường Đại học Ryukoku (Nhật Bản) là điều phối viên chương trình “Teachers 

Helping Teachers” thuộc Hiệp hội ngôn ngữ tại Nhật Bản tổ chức tập huấn “Phương pháp giảng 

dạy Tiếng anh” tại trường Đại học Phú Yên [H15.4.022]. Nội dung của buổi tập huấn gồm: Cải 

tiến phương pháp dạy học theo hướng tương tác giữa người dạy và người học thay vì lối dạy 

truyền thống là người dạy nói và người học chỉ lắng nghe; Các ứng dụng dùng để cải thiện việc 

dạy và học Tiếng anh,… 

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp của giảng viên: năm 2018 nhà trường đã liên kết với 

trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II và III cho giảng 

viên nhà trường. Trong nội dung bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp của giảng viên hạng II, Phần 

II: kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp, các giảng viên đã 

được bồi dưỡng chuyên đề Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực. 

Nội dung của đề giới thiệu các phương pháp giảng dạy hiện đại hiện nay đồng thời giới thiệu, 

bồi dưỡng cho giảng viên kỹ năng dạy học định hướng phát triển năng lực cho sinh viên 

[H15.4.023].  

 Trên cơ sở các hội thảo, bồi dưỡng chuyên đề về phương pháp các khoa, tổ bộ môn cũng 

đã chủ động triển khai đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Trước đây đa phần 

các giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình là chủ yếu (khoảng 80% sử dụng phương pháp 

thuyết trình) thì đến nay chỉ còn lại khoảng 40% phương pháp thuyết trình và áp các phương 

pháp mới thể hiện thông qua đề cương chi tiết của các học phần [H15.4.024]. 
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Về phương pháp kiểm tra, đánh giá: các khoa, các tổ bộ môn cũng đã tiến hành thảo luận, 

rà soát đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Ví dụ như: 

Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non hằng năm đều họp để đánh giá các phương pháp kiểm tra, 

đánh giá của giảng viên khoa mình bao gồm: 1. Kết quả rà soát các phương pháp kiểm tra đánh 

giá nội dung đánh giá; 2. Đánh giá các phương pháp kiểm tra đánh giá của giảng viên khoa Mần 

non, đưa ra các ưu nhược điểm của các phương pháp kiểm tra đánh giá mà giảng viên đang sử 

dụng, đồng thời đề xuất các biện pháp để công tác kiểm tra, đánh giá được chính xác và công 

bằng hơn [H15.4.025]. Khoa Khoa học Tự nhiên dựa trên phân tích thống kê cụ thể từng điểm 

thành phần đã đưa ra các nhận xét về phương pháp kiểm tra, đánh giá của từng học phần,… 

[H15.4.026].  

Trên cơ sở đó đã đề xuất nhà trường cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm đánh 

giá kết quả người học chính xác hơn. Cụ thể: trước đây hầu hết sử dụng kiểm tra, đánh giá bằng 

hình thức tự luận là chủ yếu 80 – 90%. Hiện nay ngoài kiểm tra, đánh giá bằng hình thức tự luận 

thì kiểm tra, đánh giá bằng hình thức vấn đáp, trắc nghiệm khách quan cũng trở nên phổ biến 

hơn [H15.4.027]. 

Về trọng số điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần trước năm 2019 có thể là 30% 

và 70% hoặc 40% và 60%. Còn hiện tại quy định cụ thể từng cột điểm thành phần như công 

thức: ĐHP = Đcc x 0,1 + Đkt x 0,1 + Đtghp x 0,2 + Đthp x 0,6 (1). Ví dụ: Trong đề cương chi 

tiết học phần Đa thức không âm và ứng dụng của ngành Đại học sư phạm Toán trình độ Đại học 

khóa 2017 trọng số điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần 30% và 70% nhưng hiện tại 

học phần này ở các Khóa 2020 và 2021 đã áp dụng công thức đánh giá (1)  [H15.4.027]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt 

được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời   

Nhà trường ban hành triết lý giáo dục theo thông báo số 514/TB-ĐHPY ngày 26 tháng 

07 năm 2019 đó là: “Chất lượng – Hiệu quả - Sáng tạo – Vì cộng động” [H15.5.001]. Phòng 

Đào tạo Trường ĐHPY ngày 08/04/2021 đã ban hành Thông báo Số 202/ĐHPY-ĐT về Kế hoạch 

điều chỉnh “Triết lý giáo dục” [H15.5.002] và Báo cáo kết quả lấy ý kiến điều chỉnh “Triết lý 

giáo dục” của Nhà trường đa số các ý kiến đều thống nhất giữ nguyên nội dung triết lý giáo dục 
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của Trường [H15.5.003] và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh vào năm 2023 ngay sau khi khóa sinh 

viên đầu tiên tốt nghiệp từ khi triết lý giáo dục được ban hành. 

 Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy hằng năm  Nhà 

trường sẽ có thông báo về phát triển chương trình đào tạo. Trong thông báo này có liệt kê các 

ngành tuyển sinh và đào tạo của trường trong năm học. Căn cứ vào thông báo này các khoa, tổ 

bộ môn sẽ đăng ký phương án biên soạn chương trình đào tạo: giữ nguyên chương trình, chỉnh 

sửa chương trình hoặc biên soạn mới [H15.5.004]. Thông qua hoạt động này nhằm rà soát, điều 

chỉnh, thay đổi chương trình đào tạo phù hợp với tình hình xu thế phát triển và phù hợp với tình 

hình thực tế. Từ năm 2017 đến nay Nhà trường đã có 3 lần thông báo về phát triển chương trình 

đào tạo với 21 chương trình đào tạo được biên soạn mới, 36 chương trình đào tạo được chỉnh 

sửa [H15.5.004]. Việc điều chỉnh chương trình đào tạo dẫn đến điều chỉnh hoạt động dạy và 

học. Ví dụ: Chương trình Đại học Giáo dục Tiểu học trước năm 2017 thiết kế học phần với tên 

gọi Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội theo chương trình đổi mới sách giáo khoa. Tuy 

nhiên từ 2017 trở đi học phần này đổi tên thành Phương pháp dạy học tự nhiên xã hội ở Tiểu 

học theo định hướng phát triển năng lực; tương tự các học phần Phương pháp dạy học Toán theo 

chương trình đổi mới sách giáo khoa đổi tên thành Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học theo 

định hướng phát triển năng lực [H15.5.005],… sự thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó CĐR của học phần 

cũng thay đổi hướng đến đánh giá theo năng lực của sinh viên, dẫn đến nội dung, phương pháp 

giảng dạy của học phần cũng thay đổi theo trên cơ sở đó các hoạt động dạy học cũng được điều 

chỉnh, giảng viên trong quá trình giảng dạy chú trọng các hoạt động dạy học phát triển năng lực 

dạy học của sinh viên, giúp sinh viên có năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập theo 

định hướng phát triển học sinh tiểu học [H15.5.006].  

Những điều chỉnh về chương trình đào tạo cũng như những thay đổi về CĐR, nội dung, 

hoạt động dạy học của từng học phần nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo và hướng 

đến triết lý giáo dục của Nhà trường, phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục đại học. 

 Nhà trường cũng đã tiến hành lấy ý kiến các bên liên quan về mức độ hài lòng về triết lý 

giáo dục và các hoạt động dạy học kết quả cụ thể như sau: 

Năm học 2017 – 2018: Nhà trường đã tiến hành lấy ý kiến sinh viên đối với hoạt động 

đào tạo và phục vụ công tác dạy và học của Trường ĐHPY. Trên cơ sở tổ chức lấy ý kiến của 3 
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khoa: Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Giáo dục Tiểu học 

và Mầm non với 22 lớp, 621 phiếu với nhiều nội dung về tiếp cận dịch vụ giáo dục, cơ sở vật 

chất, môi trường đào tạo, hoạt động đào tạo, kết quả đào tạo [H15.5.007]. Kết quả đánh giá sự 

hài lòng của sinh viên như sau:  

Môi trường đào tạo: Hài lòng: 70,8%; Phân vân và không hài lòng: 29,2% (trong đó 

10,9% không hài lòng); Mức độ hài lòng về thái độ của giảng viên: 77,7%/70,8% TB nhóm; 

Hoạt động đào tạo: Hài lòng: 61,3%; Phân vân và không hài lòng: 38,7% (trong đó 14,8% không 

hài lòng); Kết quả đào tạo: Hài lòng: 61,3%; Phân vân và không hài lòng: 36,9% (trong đó 

11,8% không hài lòng); Mức độ hài lòng về khả năng tự học, tự nhiên cứu thấp hơn TB của 

nhóm: 55,5%/63,8% [H15.5.007]. 

Năm học 2020 – 2021: Nhà trường đã tiến hành các cuộc Khảo sát: 

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trên 

cơ sở đã khảo sát lấy ý kiến được 540 lượt sinh viên thuộc khóa tuyển sinh 2020 gồm có 8 lớp, 

17 học phần, 12 lượt giảng viên thuộc các Khoa trong Trường. Kết quả: Người học đánh giá hài 

lòng với hoạt động giảng dạy của giảng viên với điểm số tương đối cao từ 4,4-5,0; không có 

giảng viên nào bị đánh giá ở mức trung bình, dưới trung bình [H15.5.008]. 

Khảo sát lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công tại 

Trường ĐHPY. Kết quả: Môi trường đào tạo: 4.230 điểm; Hoạt động đào tạo: 4.214 điểm; Kết 

quả đào tạo: 4.208 điểm; Kết quả chung:  4.164 điểm – Mức độ hài lòng của người học: Hài 

lòng [H15.5.009]. 

Công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan còn nhiều hạn chế nhất là lấy ý kiến các 

bên ở bên ngoài trường. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 
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Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 15 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Chương trình dạy học có quy định mô tả ma trận liên hệ giữa các học phần với chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo theo các mức độ đáp ứng (cao, trung bình, thấp). Đề cương chi 

tiết học phần có quy định xác định ma trận liên hệ giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu 

ra của chương trình dạy học; quy định mô tả hoạt động dạy học phù hợp với chuẩn đầu ra của 

học phần. 

- Đã có hệ thống văn bản pháp lý, hướng dẫn cụ thể để thực hiện chính sách thu hút, sử 

dụng tri thức phục vụ cho công tác phát triển đội ngũ nói chung và công tác tuyển dụng nhà 

trường đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

- Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên được trải nghiệm thực tế các trường 

mà nhà trường đã và đang đặt quan hệ hợp tác ở nước ngoài. 

- Nhà trường rất quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đào tạo do đó đã tổ chức 

nhiều buổi hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy với sự tham gia của 

các chuyên gia trong và ngoài nước cho giảng viên của trường. Đã xây dựng, hoàn thiện được 

hệ thống văn bản đánh giá hoạt động dạy và học. Đây là cơ sở để đánh giá qua đó nâng cao chất 

lượng dạy và học. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Nhà trường chưa ban hành văn bản riêng biệt quy định, hướng dẫn chi tiết thì việc xác 

định, lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục. 

- Tuy đã có hệ thống văn bản pháp lý, hướng dẫn cụ thể để thực hiện chính sách thu hút, 

sử dụng tri thức nhưng việc triển khai thực hiện còn nhiều bất cập. UBND Tỉnh cần vận dụng 

linh hoạt hơn các cơ chế chính sách thu hút, sử dụng tri thức và có cơ chế quan tâm đặc biệt đối 

với Trường ĐHPY. Trên cơ sở đó thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt yêu cầu 

nhằm phục vụ cho sự phát triển của Nhà trường trong tương lai. 

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy 

trực tuyến. 

- Công tác giám sát hoạt động dạy học giữa tổ bộ môn, khoa và các phòng liên quan còn 

nhiều hạn chế. 

- Công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan còn nhiều hạn chế nhất là lấy ý kiến các 
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bên ở bên ngoài trường. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện (bắt đầu 

và hoàn thành) 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Ban hành quy định, 

hướng dẫn về việc xác 

định, lựa chọn các hoạt 

động dạy và học phù hợp 

với triết lý giáo dục.  

 

Phòng Đào tạo tham mưu  

Nhà trường ban hành quy 

định, hướng dẫn về việc 

xác định, lựa chọn các 

hoạt động dạy và học phù 

hợp với triết lý giáo dục. 

Hoàn thành 

05/2022 
 

2 
Khắc phục 

tồn tại 

Vận dụng linh hoạt hơn 

các cơ chế chính sách thu 

hút, sử dụng tri thức 

Ban giám hiệu nhà trường 

tham mưu với Hội đồng 

nhân dân, Lãnh đạo tỉnh 

ưu tiên, có cơ chế đặc biệt 

trong giai đoạn hiện nay 

đối với việc thực hiện 

chính sách thu hút, sử 

dụng tri thức nhà trường. 

Hoàn thành 

trong năm 2022 
 

3 
Khắc phục 

tồn tại 

Nhà trường cần tăng 

cường đầu tư cơ sở vật 

chất đặc biệt đầu từ các cơ 

sở vật chất liên quan đến 

dạy học trực tuyến.  

Phòng Hành chính Quản 

trị và phòng Kế hoạch Tài 

chính cần tham mưu cho 

BGH Nhà trường đề xuất 

chủ trương đầu tư công 

giai đoạn 2022-2023: Dự 

án Mua sắm trang thiết bị 

phục vụ đào tạo Trường 

Đai học Phú Yên (theo 

Thông báo số 121/TB-

Hoàn thành 

trong năm 2022 
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UBND ngày 31/3/2020 

của UBND tỉnh Phú Yên) 

để tăng cường cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, phục 

vụ cho công tác dạy học 

trực tuyến. 

4 
Khắc phục 

tồn tại 

Phân cấp công tác kiểm 

tra, giám sát; Lên kế 

hoạch và phân công, 

nhiệm vụ cụ thể giữa các 

phòng ban, khoa, tổ bộ 

môn thực hiện công tác 

giám sát. 

Phòng Quản lý chất 

lượng tham mưu lãnh đạo 

trường phân cấp công tác 

kiểm tra, giám sát và lên 

kế hoạch tổng thể công 

tác giám sát của Nhà 

trường. Các Khoa, tổ bộ 

môn có kế hoạch giám sát 

riêng, cụ thể từng học kỳ, 

từng năm trên cơ sở kế 

hoạch của phòng Quản lý 

chất lượng. 

Hoàn thành 

trong năm 2022 
 

5 
Khắc phục 

tồn tại 

Thực hiện khảo sát lấy ý 

kiến các bên liên quan 

nhất là các đơn vị bên 

ngoài trường 

Phòng Quản lý chất 

lượng lên kế hoạch khảo 

sát, đánh giá mức độ hài 

lòng của các đơn vị bên 

ngoài trường 

Hoàn thành 

trong năm 2022 
 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 15 4.0 

Tiêu chí 15.1 4 

Tiêu chí 15.2 4 

Tiêu chí 15.3 4 

Tiêu chí 15.4 4 

Tiêu chí 15.5 4 
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Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 

Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh 

giá người học phù hợp trong quá trình học tập. 

Đánh giá kết quả học tập của người học là khâu kiểm soát chất lượng đào tạo của nhà 

trường có đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã được công bố trước toàn xã hội. 

Việc đánh giá người học được thực hiện trong suốt quá trình đào tạo. Căn cứ Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT, Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT và văn bản hợp nhất số 17/VBHN-

BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại 

học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ; Thông tư số 08/2021 ngày 18/3/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Căn cứ Quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục đại học [H16.1.001]. Nhà trường đã ban hành hệ thống văn bản 

liên quan đến việc thiết lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá kết quả học tập của 

người học bao gồm: Quy chế học vụ trình độ đại học, trình độ cao đẳng (khối ngành I) hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ; Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Phú 

Yên [H16.1.002]; Quyết định ban hành Quy chế học vụ hệ VHVL trình độ đại học [H16.1.003]; 

Quy chế thi kết thúc học phần trình độ đại học, cao đẳng chính quy của Trường Đại học Phú 

Yên [H16.1.004]; Quyết định ban hành quy định tổ chức thi hệ VLVH [H16.1.005]; Quy định 

về thực tập tốt nghiệp đối với trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

[H16.1.006]; Qui định về trình tự tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp [H16.1.007]; 

Quyết định ban hành quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin của 

Trường Đại học Phú Yên [H16.1.008]. 

  Về đánh giá kết quả rèn luyện của người học, thực hiện theo Thông tư số 

10/20216/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên [H16.1.009], Trường Đại học Phú Yên đã 

ban hành Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

Quy trình đánh giá rèn luyện sinh viên ký hiệu SV01/QTRL [H16.1.010]; Đánh giá kết quả rèn 

luyện sinh viên theo học kỳ và theo năm học: Về ý thức học tập; Ý thức chấp hành nội quy, quy 

chế Nhà trường; Ý thức hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống 

tệ nạn xã hội, phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng; ý thức tham gia xây dựng lớp học, 

hoạt động đoàn thể, hoạt động tự quản. 
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Nhà trường giao cho Phòng Quản lý chất lượng (Khảo thí và Đảm bảo chất lượng) chủ trì 

phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đánh giá kết quả 

học tập của người học, tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác khảo thí và đảm bảo chất 

lượng giáo dục ở các bậc học cao đẳng, đại học, sau đại học, thuộc các loại hình đào tạo chính 

quy, VLVH, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, liên kết đào tạo trong Nhà trường theo quy định 

chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường; tham mưu về chiến lược, mục tiêu, cơ chế 

hoạt động khảo thí và đánh giá kết quả của người học; chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng ban 

hành các văn bản quản lý, quy trình thi, kiểm tra, đánh giá các học phần/môn học thuộc các hệ 

đào tạo của Nhà trường; Phối hợp các Khoa xây dựng câu hỏi thi, đáp án, thang điểm, và quản 

lý ngân hàng đề thi các môn học do Khoa xây dựng và Nhà trường phê duyệt; tổ chức hội đồng 

thẩm định đề thi, tổ chức thi, kiểm tra đánh giá đối với các hệ đào tạo [H16.1.011]. 

Quy chế thi kết thúc học phần, trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại 

học Phú Yên [H16.1.004], đã quy định, hướng dẫn thực hiện kế hoạch đánh giá người học; quy 

định trách nhiệm của Lãnh đạo Hội đồng thi giúp Hiệu trưởng chỉ đạo kỳ thi kết thúc học phần; 

nhiệm vụ ban coi thi, ban chấm thi thực hiện đúng quy chế thi của Trường Đại học Phú Yên; 

quy định cụ thể về công tác đề thi, tổ chức coi thi và chấm thi. 

Đặc biệt, năm học 2021 – 2022, song song với công tác phòng chống dịch Covid-19, Nhà 

trường đã kịp thời ban hành Quy định thi kết thúc học phần trình độ đại học, cao đẳng của 

Trường Đại học Phú Yên theo hình thức trực tuyến [H16.1.012], trong đó  quy định về công tác 

tổ chức thi trực tuyến, đề thi, coi thi, trách nhiệm quản lý phần mềm google Classroom, google 

Meet, quy định rõ trách nhiệm lãnh đạo, thư ký Ban coi thi, trách nhiệm cán bộ coi thi, công tác 

chấm thi, trách nhiệm của sinh viên dự thi ... Quy định thi kết thúc học phần trong thời gian ảnh 

hưởng dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện tới các đơn vị liên quan, giảng viên và sinh 

viên thuộc tât cả các hệ đào tạo. Chính vì vậy, hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình 

đánh giá người học phù hợp trong tình hình phòng chống dịch bệnh của cả nước.  

  Trong Quy định về thực tập tốt nghiệp đối với trình độ đại học, cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ [H16.1.006], đã quy định cụ thể nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cơ sở thực 

tập sư phạm tốt nghiệp, Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn, nhiệm vụ của sinh viên thực tập sư 

phạm tốt nghiệp, đặc biệt là nội dung và cách thức đánh giá thực tập sư phạm tốt nghiệp. Điều 

này, làm cho quy định, hướng dẫn, kế hoạch đánh giá người học trong công tập thực tập đạt hiệu 
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quả cao. 

Trong Qui định về trình tự tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp [H16.1.007], 

đã chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các ủy viên của Hội đồng 

đánh giá. Vì vậy, kế hoạch đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên được thực hiện hàng năm 

và đạt kết quả cao. 

Quy định, hướng dẫn, kế hoạch đánh giá người học cụ thể và có phân công trách nhiệm rõ 

ràng cho các đơn vị, cá nhân trong công tác khảo thí được Nhà trường cụ thể hóa trong Quy chế 

đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Phú Yên [H16.1.002], “Quy định việc đánh giá 

điểm thi học phần phải do 02 giảng viên đảm nhiệm. Căn cứ vào tính chất của học phần, giảng 

viên quy định trong đề cương chi tiết học phần hình thức, nội dung đánh giá, các loại điểm thành 

phần… Hiệu trưởng quy định cụ thể việc ra đề thi hoặc sử dụng từ ngân hàng đề thi đối với từng 

học phần. Đề thi của giảng viên trong Bộ môn soạn do Trưởng bộ môn duyệt. Đề thi của Trưởng 

bộ môn soạn do Trưởng khoa hoặc người được Trưởng khoa uỷ quyền duyệt… Hiệu trưởng quy 

định việc bảo quản các bài thi, quy trình chấm thi và lưu giữ các bài thi sau khi chấm”.  

 Quy chế đào tạo đã quy định nhiều loại hình, tiêu chí, nội dung đánh giá người học, bộ 

môn thuộc khoa chọn “điểm đánh giá học phần là điểm của một trong các hình thức đánh giá 

sau đây: Điểm bài thi kết thúc học phần, điểm bài tập lớn hoặc điểm tiểu luận môn học thay cho 

bài thi kết thúc học phần. Việc đánh giá điểm thi học phần phải do 02 giảng viên đảm nhiệm… 

Đối với các học phần thí nghiệm, thực hành: điểm học phần được tính bằng trung bình cộng của 

điểm các bài thực hành trong học kỳ. Đối với hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi 

đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không 

quá 50% trọng số điểm học phần. Riêng việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được 

thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi đáp ứng thêm các điều kiện: việc đánh giá được 

thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên; hình thức bảo vệ và 

đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; diễn biến 

của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ”. 

 Các loại hình, tiêu chí, nội dung kiểm tra/ đánh giá của mỗi học phần được các khoa chuyên 

môn thảo luận, lựa chọn trong quá trình xây dựng đề cương chi tiết học phần và được Trưởng 

bộ môn/Khoa phê duyệt ban hành công khai cho sinh viên thông qua chương trình đào tạo. Đề 

cương chi tiết học phần, trong đó có hình thức thi, kiểm tra của học phần/môn học được giảng 
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viên công bố đến sinh viên trước khi giảng dạy. Các loại hình thi/kiểm tra của từng học phần, 

bao gồm kiểm tra trong quá trình dạy học trên lớp, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và 

thi kết thúc học phần. Các hình thức tổ chức thi/kiểm tra được xây dựng dựa trên đặc thù của 

từng học phần cụ thể, Nhà trường đã triển khai một số hình thức thi/kiểm tra như sau: Thi/kiểm 

tra tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, thi thực hành, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp. Việc 

lựa chọn các hình thức thi/kiểm tra của học phần do khoa, bộ môn đề xuất được Hiệu trưởng 

phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết học phần [H16.1.013]. Dựa vào đặc thù 

của từng học phần/môn học cụ thể, Nhà trường đã ban hành các quy định về loại hình, tiêu chí, 

nội dung đánh giá kết quả học tập người học phù hợp. Quy chế thi kết thúc học phần học phần, 

trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy [H16.1.004]  đã quy định: nội dung đề thi phải nằm 

trong khối lượng kiến thức và kỹ năng đã giảng dạy, phù hợp với nội dung học phần đã quy định 

trong chương trình và trong đề cương chi tiết học phần; đảm bảo phân loại được kết quả học tập 

của sinh viên theo hướng đánh giá năng lực người học; đảm bảo tính chính xác khoa học và tính 

sư phạm lời văn câu chuyện phải rõ ràng. 

 Đề thi tự luận, ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi; điểm của bài thi tự luận được quy về thang 

điểm 10 đối với toàn bài; cuối đề thi phải ghi rõ “sinh viên được sử dụng hay không được sử 

dụng tài liệu”. Đáp án đề thi tự luận phải chi tiết đến 0,5 điểm, nếu cần thiết phải có hướng dẫn 

chấm, thì trưởng bộ môn quyết định và làm cùng với đáp án. 

 Đề thi trắc nghiệm hoặc kết hợp tự luận và trắc nghiệm phải ghi rõ có chữ “Hết” tại điểm 

kết thúc đề, và ghi rõ có mấy trang. Điểm của bài thi được quy về thang điểm 10 đối với toàn 

bài thi. 

 Đề thi vấn đáp: có 02 bộ đề (câu hỏi và đáp án trả lời) mỗi bộ đề ít nhất phải có 15 câu hỏi, 

mỗi câu hỏi có phần chính (phần đóng chiếm ít nhất 70% số điểm) và phần phụ (phần mở chiếm 

ít nhất 10% số điểm). 

 Đề thi thực hành trên máy tính, bộ đề thi phải có ít nhất 4 mã đề thi khác nhau; Thi thực 

hành trong phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, phòng chức năng, mỗi đề thi có ít nhất 3 mã đề, 

trường hợp đặc thù bộ môn do trưởng bộ môn quyết định. 

 Cách lựa chọn hình thức đánh giá người học do bộ môn/khoa quyết định cho phù hợp với 

đặc thù môn học/học phần. Các môn Lý luận chính trị, Khoa lý luận chính trị chọn hình thức 
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đánh giá người học chủ yếu là tự luận, điều này phù hợp với đặc thù môn học [H16.1.014]. Vì 

vậy, điểm thi các môn lý luận chính trị đạt tỷ lệ điểm khá cao. 

 Đối với học phần ngoại ngữ (môn chung), Khoa Ngoại ngữ chọn hình thức đánh giá người 

học phù hợp với đặc thù bộ môn, hình thức tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành thực tế. Đối 

với học phần thuộc khối kiến thức sư phạm, khoa Sư phạm đã chọn hình thức đánh giá người 

học chủ yếu là tự luận, điều này phù hợp với đặc thù của bộ môn mà khoa quản lý. Đối với các 

học phần tham quan thực tế đặc thù của môn học, khoa đã chọn hình thức đánh giá môn học 

bằng kết quả thực hành, thực tế là phù hợp. 

 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Phú Yên [H16.1.004] đã quy định 

làm khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên trình độ đại học đạt mức quy định của trường. 

Khóa luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng 7 tín chỉ. Điều kiện để sinh viên được đăng ký 

làm khóa luận tốt nghiệp:  Điểm trung bình chung tích luỹ tính đến học kỳ cận cuối khóa đạt từ 

2,7 trở lên; Đạt yêu cầu các học phần chuyên ngành; Tỷ lệ chọn sinh viên làm khóa luận tốt 

nghiệp tối đa là 20% cho mỗi ngành học. Từ năm 2017 cho dến năm 2020, việc đánh giá khóa 

luận tốt nghiệp của sinh viên được thực hiện đúng quy định và đạt được kết quả cao [H16.1.015]. 

Năm học 2016 – 2017, số sinh viên đạt điểm khóa luận tốt nghiệp từ 9 điểm trở lên là 21/25 sinh 

viên, đạt tỷ lệ 84%; Năm học 2017 – 2018, số sinh viên đạt điểm khóa luận tốt nghiệp từ 9 điểm 

trở lên là 44/46 sinh viên, đạt tỷ lệ 95,6%.  

 Hệ thống kế hoạch và các loại hình đánh giá người học được nhà trường lựa chọn phù hợp 

dùng để phân tích, đánh giá tính hiệu quả và chất lượng của quá trình dạy học; để giám sát quá 

trình giáo dục, phát hiện vấn đề và kịp thời điều chỉnh, giúp người dạy đo lường, phân tích, sử 

dụng kết quả đánh giá đúng mục đích.  

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt 

được chuẩn đầu ra (CĐR). 

 Căn cứ quy trình thiết lập hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người 

học phù hợp trong quá trình học tập. Trường Đại học Phú Yên đã thực hiện quy trình cụ thể về 

việc đánh giá người học theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Phú Yên 

[H16.1.002]; Quy chế thi kết thúc học phần trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy và được 

thực hiện với quy trình cụ thể trong các hoạt động đánh giá kết quả người học để đạt được CĐR; 
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các hình thức tổ chức thi, quy trình soạn thảo câu hỏi thi/ đề thi, quy trình tổ chức thi và trách 

nhiệm của các bên liên quan hướng tới đạt CĐR của CTĐT [H16.2.001] 

 Hướng dẫn việc học lại, thi lại, học cải thiện điểm của sinh viên được cụ thể hóa trong Quy 

chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Phú Yên [H16.1.002]; “Sinh viên có học phần 

bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến 

khi đạt điểm  A, B+ , B, C+, C, D+ hoặc  D; Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F có thể đăng 

ký học lại học phần đó hoặc đổi sang học phần tự chọn khác cùng nhóm học phần theo 

quy định của chương trình đào tạo; Sinh viên có các học phần đã tích luỹ bị điểm D+ hoặc D 

được quyền đăng ký học lại để cải thiện điểm. Cách xử lý kết quả học tập như sau: Điểm 

đã đạt ở lần đăng ký thứ nhất là điểm dùng để tính điểm trung bình học kỳ, điểm cao hơn 

trong hai lần đăng ký là điểm dùng để tính điểm trung bình chung tích lũy”. 

 Quyết định số 297 QĐ-ĐHPY ngày 30/7/2021 về việc ban hành Quy chế thi kết thúc học 

phần trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy đã sửa đổi một số khoản, mục của Quy chế thi kết 

thúc học phần số 688/QĐ-ĐHPY ngày 06/12/2018 nhằm đảm bảo đầy đủ kiến thức môn học, 

để đánh giá chính xác, khách quan mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học trong điều kiện thay 

đổi hình thức thi từ trực tiếp bằng hình thức thi trực tuyến cho phù hợp với thực tế chống dịch 

Covid-19. 

 Các quy chế, quy định trên được công bố công khai rộng rãi đến Phòng/Khoa, các đơn 

vị liên quan, cán bộ, giảng viên, sinh viên và trên cổng thông tin điện tử [H16.2.002], nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động khảo thí. Trước mỗi kỳ thi, nhà trường tiến hành họp về công tác 

tổ chức thi cho lãnh đạo Khoa, Phòng và các đơn vị liên quan [H16.16.02.003]. Thông qua cuộc 

họp, giúp cho lãnh đạo các đơn vị nắm vững quy chế, quy trình để triển khai cho cán bộ, giảng 

viên tham gia công tác thi của đơn vị mình một cách hiệu quả, đúng quy chế, tránh sai sót trong 

quá trình tổ chức thi. Trước mỗi kỳ thi, Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập hội đồng thi, 

các ban coi thi trong đó phân công trách nhiệm cụ thể của mỗi thành viên với chức danh và 

nhiệm vụ cụ thể [H16.2.004]. 

Tuy nhiên, công tác tổ chức thi kết thúc học phần của Nhà trường chưa được thống nhất, 

tổ chức thi kết thúc học phần do Phòng Đảm bảo chất lượng và khoa quản lý sinh viên tổ chức, 

nên nhiều lúc chồng chéo trong khâu tổ chức kiểm tra/đánh giá người học. 
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 Nhà trường đã thực hiện nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp để đạt được 

CĐR. Ngoài các phương pháp thi trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, sinh viên còn được giao bài tập 

làm việc nhóm, viết tiểu luận, khóa luận, đánh giá qua thực hành – thí nghiệm, qua thực tập, 

thực tế nhằm đạt chuẩn đầu ra của từng học phần/ngành học cụ thể [H16.2.005]. Các ngành học 

Tiếng Anh, đánh giá kết quả học tập của sinh viên thực hiện tất cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết  

[H16.2.006]. Các hình thức tổ chức kiểm tra/thi để đánh giá người học được quy định cụ thể 

trong từng đề cương chi tiết học phần [H16.16.1.013].  

 Các phương pháp kiểm tra đánh giá người học của nhà trường đo lường được mức độ tích 

lũy kiến thức của người học để đạt chuẩn đầu ra của các học phần trong chương trình đào tạo. 

Với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường đã tổ chức đánh giá kết quả học tập 

của người học trong quá trình tổ chức dạy học của mỗi học phần/môn học; mỗi học phần/môn 

học được thực hiện bằng nhiều phương pháp thi/kiểm tra đánh giá khác nhau như: tự luận, vấn 

đáp, trắc nghiệm khách quan, thi thực hành, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp… nhờ đó mà độ đo 

lường được chính xác mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học [H16.2.001]. Thông qua các đợt 

rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo/đề cương chi tiết học phần, HĐ KHĐT  trường 

đã tổ chức phân tích, đánh giá các loại hình phương pháp thi, kiểm tra đối với mỗi học phần, 

môn học, nhờ đó các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với từng học phần và đã đo lường 

được mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học chính xác [H16.2.007]. 

 Căn cứ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của mỗi học phần trong chương 

trình đào tạo [H16.2.001], định kỳ, nhà trường thành lập các Hội đồng thẩm định ngân hàng đề 

thi của một số học phần [H16.2.008]. Hội đồng đã tiến hành nghiên cứu, phân tích đánh giá chất 

lượng của bộ đề thi với yêu cầu chuẩn đầu ra của học phần, đồng thời phân tích, đối chiếu phổ 

điểm của người học qua các kỳ thi và có những kiến nghị đối với những đề thi chưa đạt yêu cầu 

để giảng viên/khoa điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp. Qua các lần thẩm định ngân hàng đề thi, 

bộ đề thi được nâng cao giúp cho việc đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học được 

chính xác và đầy đủ hơn [H16.2.009]. 

Sự điều chỉnh này nhằm đo lường, đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của từng 

ngành học. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát 

để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

 - Nhà trường thực hiện rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học thường xuyên. Hiệu trưởng đã ban hành Quy trình đánh giá điểm bộ phận 

[H16.3.001].  Theo quy trình, hệ thống các loại văn bản về kiểm tra, đánh giá thường xuyên rà 

soát, cập nhật, điều chỉnh và bổ sung phù hợp, cụ thể được thể hiện trong các bước thực hiện 

quy trình: 

 

Bước Nội dung Diễn giải Thời gian Thực hiện 

1 

Rà soát, 

cập nhật, 

điều chỉnh, 

bổ sung 

văn bản 

Hệ thống các loại văn bản về kiểm tra, 

đánh giá thường xuyên rà soát, cập 

nhật, điều chỉnh và bổ sung phù hợp  
Tháng 6 

hằng năm 

Các đơn vị 

có liên quan 

2 

Phổ biến 

quy định, 

quy chế 

GV được phổ biến và quán triệt các 

quy định, quy chế có liên quan về 

công tác kiểm tra, đánh giá 

Tuần 1, 

tháng 7 hằng 

năm 

Các đơn vị 

có liên quan 

3 

Xây dựng 

tiêu chí 

đánh giá 

GV xây dựng các tiêu chí đánh giá 

phù hợp với mục tiêu học phần trong 

ĐCCTHP/CTMH 

Tuần 2 – 4, 

tháng 7 hằng 

năm 

Khoa, Bộ 

môn, GV 

4 

Công bố 

phương 

pháp  

kiểm tra, 

đánh giá  

GV công bố các phương pháp, hình 

thức kiểm tra, đánh giá, trọng số các 

loại điểm kiểm tra, đánh giá (đã được 

thiết kế trong ĐCCTHP/CTMH) 

Tuần đầu 

tiên khi bắt 

đầu công tác 

giảng dạy 

GV,  

lớp học phần 

do GV giảng 

dạy, SV 

5 

Thực hiện 

quá trình 

đánh giá 

GV tổ chức quá trình kiểm tra, đánh 

giá theo kế hoạch trình tự, nội dung 

giảng dạy đã công bố trong 

ĐCCTHP/CTMH và chịu trách nhiệm 

đối với các bài kiểm tra, đánh giá quá 

trình học tập của SV 

Trong suốt 

thời gian 

giảng dạy 

học phần  
GV, SV 

6 

Công khai 

đáp án,  

thang điểm 

và kết quả 

đánh giá 

GV công khai đáp án, thang điểm, kết 

quả của các bài kiểm tra, đánh giá; thu 

thập và xử lý thông tin phản hồi từ 

phía SV  

Chậm nhất 

10 ngày sau 

khi kiểm tra, 

đánh giá 

GV, SV 

7 

Hoàn tất 

quá trình 

đánh giá 

GV công bố kết quả đánh giá quá 

trình học tập (điểm bộ phận) cho SV  

Chậm nhất 

07 ngày sau 

khi kết thúc 

giảng dạy 

GV, SV 



278 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

 Ngoài ra, các thực hiện việc rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập của người học được thực hiện trong Quy trình phối hợp quản lý giảng dạy mục đích 

hướng dẫn các đơn vị trong trường cùng phối hợp trong việc quản lý và kiểm tra công tác giảng 

dạy của giảng viên, kịp thời có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng 

đào tạo chung của Nhà trường. Trong các bước thực hiện Quy trình phối hợp quản lý giảng dạy, 

bước 6, 7, 8 thực hiện việc quản lý kết quả giảng dạy, học tập, báo cáo phản hồi kết quả kiểm 

tra đánh giá. Theo từng kỳ, từng năm học, các đơn vị có liên quan kiểm tra việc lưu trữ kết quả 

giảng dạy của giảng viên (bài kiểm tra, đánh giá quá trình; bảng điểm quá trình, đề thi kết thúc 

học phần, Bài thi kết thúc học phần, công tác chấm thi KTHP; kết quả thi, bảng điểm học phần); 

Các đơn vị có liên quan kiểm tra việc lưu trữ kết quả giảng dạy của giảng viên (bài kiểm tra, 

đánh giá quá trình; bảng điểm quá trình, đề thi kết thúc học phần, bài thi kết thúc học phần, công 

tác chấm thi kết thúc học phần; kết quả thi, bảng điểm học phần). Dữ liệu về kết quả hạnh kiểm, 

học tập của sinh viên thường xuyên được cập nhật, được công bố công khai và đúng thời gian 

quy định trên trang cá nhân của sinh viên (dangkymonhoc.pyu.edu.vn hoặc pyu.edu.vn) Sau các 

kỳ kiểm tra, đánh giá, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá; 

các ý kiến phản hồi, đóng góp và báo cáo lãnh đạo nhà trường; kịp thời rút kinh nghiệm và khắc 

phục hạn chế, thiếu sót (nếu có) [H16.3.002].   

 Hàng năm việc rà soát rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học được thực hiện trong quy trình quản lý đề cương chi tiết học phần [H16.3.003].  

Định kỳ, vào tuần 1, tháng 8 hằng năm, Khoa, Bộ môn triển khai cho giảng viên bổ sung, điều 

chỉnh ĐCCTHP/CTMH phù hợp, trong đó có rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập của người học.  

 Sau mỗi học kỳ, các bộ môn/khoa tổ chức họp để rà soát, đánh giá chất lượng bộ đề thi 

học phần, phổ điểm của các môn học do bộ môn/khoa quản lý [H16.3.004] đề xuất, điều chỉnh 

phương pháp, quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đề thi…; các đề xuất của khoa được đưa ra thảo 

luận trong họp giao ban chuyên môn của nhà trường [H16.3.005] và được trình HĐ KHĐT nhà 

trường phê duyệt và thẩm định [H16.3.006]. 

 Quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên, quy trình phúc khảo được rà soát để 

thực hiện đúng quy chế đào tạo [H16.1.002], việc phối hợp rà soát đảm bảo tính chính xác khách 

quan đã được quy định trong quy trình tổ chức định tổ chức thi kết thúc học phần [H16.3.007]. 
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  Ngoài ra, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học còn được rà 

soát/đánh giá thông quá việc cập nhật và phát triển chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học 

phần, đặc biệt là rà soát đánh giá phương pháp, hình thức tổ chức kiểm tra/thi đánh giá kết thúc 

học phần. Nhà trường thẩm định, ban hành CTĐT áp dụng khóa đào tạo, nhưng hàng năm, có 

văn bản rà soát và phát triển CTĐT và ĐCCTHP [H16.3.008], trong đó có rà soát, nhận xét, 

đánh giá các phương pháp thi/kiểm tra học phần để điều chỉnh ĐCCTHP và CTĐT cho phù hợp.  

 Các CTĐT được rà soát, chỉnh sửa đều căn cứ CĐR của chương trình, rà soát nội dung, 

phương pháp dạy – học và phương pháp kiểm tra đánh giá tương ứng để đạt các CĐR. 

[H16.3.009], ma trận kiểm tra đánh giá tương thích CĐR, từ đó Nhà trường tiến hành rà soát 

việc xây dựng đề cương chi tiết học phần, trong đó quy định rõ phương pháp dạy học, phương 

pháp kiểm tra đánh giá, hình thức thi. Ngoài ra, trong đầu năm học giảng viên có thể đề xuất 

điều chỉnh, thay đổi hình thức, phương pháp đánh giá, trọng số đánh giá điểm quá trình và điểm 

thi cuối kỳ cho phù hợp đặc thù môn học, đảm bảo tính linh hoạt, tự chủ trong đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ được thể hiện trong đề cương cho tiết học phần [H16.3.010].  

 Rà soát các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả người học được thể hiện trong việc 

điều chỉnh, thay đổi, bổ sung những điểm mới trong quy chế đào tạo. Quy chế học vụ số 430 

ngày 14/8/2018 của Trường Đại học Phú Yên [H16.1.002] “Điểm tổng hợp đánh giá học phần 

đối với các học phần chỉ có lý thuyết điểm đánh giá quá trình chiếm trọng số từ 30% đến 40% 

và điểm thi kết thúc học phần chiếm trọng số từ 60% đến 70%.... Điểm thi kết thúc học phần, 

điểm bài tập lớn, điểm tiểu luận môn học thay cho thi kết thúc học phần chiếm trọng số từ 60% 

đến 70%... Điểm học phần đối với các học phần vừa có lý thuyết vừa có thực hành bao gồm 

điểm đánh giá quá trình chiếm trọng số từ 30% đến 50% và điểm thi kết thúc học phần chiếm 

trọng số 50% đến 70%.  

 Đến Quyết định số 335 ngày 27/8/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của 

Trường Đại học Phú Yên đã có sự điều chỉnh đối với điểm đánh giá chuyên cần và thái độ học 

tập. Điểm chuyên cần và thái độ học tập có trọng số 10% và được đánh giá dựa trên mức độ 

chuyên cần và thái độ học tập của sinh viên, trong đó chuyên cần chiếm trọng số 50% và hoạt 

động tại lớp chiếm trọng số 50%. Quy định đánh giá điểm chuyên cần và thái độ học tập như 

sau: 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn Trọng 
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chí  

đánh 

giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

số 

Chuyên 

cần 

Không 

đi học 

(<30%). 

Đi học không 

chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

(100%). 

50% 

Hoạt 

động 

tại lớp 

Không  

tham gia 

hoạt 

động gì 

tại lớp 

Ít khi tham 

gia phát biểu, 

đóng góp cho 

bài học tại 

lớp hoặc 

đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh 

thoảng tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 

biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học cơ bản 

hiệu quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động tại lớp: 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu 

quả. 

50% 

 

Điểm kiểm tra và thái độ học tập có trọng số 10% và được đánh giá dựa trên các bài kiểm 

tra viết, kiểm tra thực hành có thời lượng không quá 1 tiết. Đối với các học phần vừa có lý thuyết 

vừa có thực hành, yêu cầu phải có tối thiếu 1 bài kiểm tra thực hành. Đối với học phần từ 3 tín 

chỉ trở lên phải có ít nhất 2 bài kiểm tra thường xuyên. Điểm kiểm tra là trung bình cộng của 

điểm các bài kiểm tra. Điểm kiểm tra định kỳ giữa học phần có trọng số 20% được đánh giá dựa 

trên bài kiểm tra định kỳ giữa học phần có thời lượng từ 1 đến 2 tiết. Điểm thi kết thúc học phần  

có trọng số: 60%. ... Điểm thi kết thúc học phần là điểm của một trong các hình thức đánh giá 

sau: Điểm bài thi kết thúc học phần, điểm bài tập lớn hoặc điểm tiểu luận môn học thay cho bài 

thi kết thúc học phần. Quá trình điều chỉnh này hướng tới hoàn thiện quy trình đánh giá người 

học để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng hướng tới đạt chuẩn đầu ra của quá trình đào 

tạo. 

   

 Trong quá trình tổ chức thi kết thúc học phần do khoa chuyên môn quản lý, sau kỳ thi, khoa 

tổ chức họp để đánh giá công tác thi [H16.3.011], các đơn vị đã tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất 

Ban Giám hiệu có những điều chỉnh trong quy trình tổ chức thi, phương pháp, hình thức thi, sửa đổi 

quy chế thi kết thúc học phần. Nhờ đó các quy định, quy trình và trách nhiệm của từng thành viên 

trong quá trình tổ chức thi được xác định rõ ràng, cụ thể, tránh chồng chéo.  

 Sau mỗi kỳ thi kết thúc học phần, khoa chuyên môn tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá kết 

quả học tập của người học [H16.3.012] để xác định chất lượng bộ đề thi kết thúc học phần, độ khó - 
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dễ, lý thuyết – vận dụng, liên hệ, phân hóa năng lực người học, từ đó xác định phương pháp, hình thức 

tổ chức thi kết thúc học phần đối với từng môn học phù hợp. Khoa chuyên môn xác định kiến thức 

mà các bộ đề thi kết thúc học phần phải đáp ứng để từ đó điều chỉnh, loại bỏ những câu hỏi không 

còn phù hợp, cập nhật, bổ sung những câu hởi mới để đáp ứng với yêu cầu môn học, đáp ứng CĐR. 

 Sau khi mỗi kỳ thi kết thúc học phần (các học phần chung), phòng Quản lý chất lượng lập báo 

cáo tổng kết kỳ thi, trình Ban Giám hiệu [H16.3.013], báo cáo đã đưa ra số liệu cụ thể của kỳ thi, 

đánh giá nhận xét và kiến nghị Nhà trường nhằm góp phần đổi mới các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá và cách thức tổ chức thi. Nhờ đổi mới phương pháp, quy trình thi kết thúc học phần theo từng học 

kỳ, đánh giá được mức độ tích lũy kiến thức của người h từng năm học đã giúp Nhà trường đánh giá 

được mức độ tích lũy kiến thức của người học đảm bảo độ chính xác, công bằng, khách quan, tin cậy 

và hướng tới đạt chuẩn đầu ra của học phần/chương trình đào tạo. 

 Kết quả thi/kiểm tra của người học được công bố kịp thời theo đúng quy chế đào tạo, quy 

định của giảng viên. Điểm quá trình của người học tích lũy được giảng viên bộ môn công bố 

công khai trước lớp trước khi kết thúc giảng dạy, sinh viên trao đổi phản hồi thông tin, sau đó 

giảng viên nộp bảng điểm quá trình về khoa quản lý chương trình đào tạo (khoa quản lý lớp) 

[H16.3.014].  

 Điểm thi của người học được Nhà trường công bố kịp thời thông qua khoa quản lý lớp 

[H16.3.015]. Từ đó sinh viên nắm được kết quả học tập để tự điều chỉnh kế hoạch, đăng ký học 

phần/môn học trong học kỳ tiếp theo để đạt kết quả học tập cao nhất. 

 Đối với các học phần thi trắc nghiệm trên máy tính, người học biết được kết quả sau ngày 

thi/kiểm tra [H16.3.016]. Đối với các học phần thi bằng hình thức khác được thực hiện đúng 

quy chế đào tạo của Trường Đại học Phú Yên [H16.1.002], điểm quá trình, điểm thi kết thúc 

học phần phải ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường và làm thành ba bản: một bản 

lưu tại bộ môn, một bản gửi về khoa quản lý sinh viên và một bản gửi về Phòng Đào tạo; điểm 

thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi 

không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn hoặc trưởng 

khoa quyết định; thời hạn nộp các bảng điểm và tập tin dữ liệu về Phòng Đào tạo (do Giáo vụ 

nộp trực tiếp) được quy định như sau:  

Hình thức thi Thời hạn chậm nhất 
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  Thi viết  14 ngày làm việc kể từ ngày thi 

  Thi vấn đáp  03 ngày làm việc kể từ ngày thi 

  Chấm điểm Thực hành, Tiểu luận, 

  Bài tập lớn. 

 05 ngày làm việc kể từ ngày sinh viên nghỉ 

học phần lý thuyết hoặc hạn cuối nộp bài  

 Điểm thi/kiểm tra của người học dược Nhà trường công bố kịp thời thông qua phần mềm 

quản lý đào tạo [H16.3.017]. 

 Nhà trường tuân thủ về các quy định chấm phúc khảo theo đúng quy chế đào tạo của 

Trường Đại học Phú Yên [H16.1.002]; Khoa quản lý sinh viên nhận đơn đề nghị phúc khảo bài 

thi của sinh viên trong thời hạn 1 tuần kể từ khi công bố điểm thi; Khoa quản lý sinh viên phối 

hợp với khoa quản lý chuyên môn và Phòng Quản lý chất lượng tổ chức chấm phúc khảo. Thời 

hạn công bố kết quả phúc khảo là 10 ngày kể từ khi hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. Người 

học có thể xem điểm qua khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý chất lượng; các trường hợp người 

học đề nghị xem lại điểm thi, được Phòng Quản lý chất lượng phối hợp với khoa chuyên môn 

sử lý kịp thời, hợp lý đúng quy chế. 

 Kết quả khảo sát lấy ý kiến người học, với nội dung “Đo lượng độ hài lòng đối với hoạt 

động đào tạo của Trường Đại học phú Yên” đã khảo sát mức độ hài lòng về hoạt động kiểm tra, 

đánh giá (hình thức và nội dung thi, kiểm tra, cách xếp loại người học) trên 67% hài lòng và rất 

hài lòng với nội dung kiểm tra/thi, đánh giá của Nhà trường; trên 62% sinh viên hài lòng và rất 

hài lòng về hoạt động đào tạo của Nhà trường [H16.3.018].  

 Từ báo cáo kết quả khảo sát người học cho thấy trên 65% đánh giá hài lòng và rất hài 

lòng với các phương pháp giảng dạy, đánh giá người học hiện có của nhà trường; thông qua 

khảo sát ý kiến của giảng viên trên 80% giảng viên cho rằng hình thức và phương pháp đánh giá 

người học lựa chọn cho các học phần là phù hợp được giảng viên công bố trong đề cương chi 

tiết học phần, và đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của học phần và của chương trình đào tạo. Đồng 

thời, có nhiều ý kiến cho rằng các phương pháp và hình thức đánh giá người học hiện đang áp 

dụng có chất lượng và hiệu quả trong việc phân loại người học và được công bố kịp thời. Từ kết 

quả trên cho thấy các phương pháp đánh giá người học và kết quả đánh giá người học dược Nhà 

trường ra soát, thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy và công bằng 

hướng tới đạt chuẩn đầu ra [H16.3.019]. 
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 Kết quả khảo sát sinh viên chính quy trước khi tốt nghiệp [H16.3.020] 

Bảng 16.3.1 Kết quả khảo sát sinh viên 

về đánh giá kết quả học tập 

TT Tiêu chí đánh giá 

Đánh giá về mức độ đáp ứng 

Đồng ý, rất đồng ý 

Khóa 

2017 

417 SV 

Khóa 

2018 

121 SV 

Khóa 

2019 

341 SV 

Khóa 

2020 

173 SV 

Khóa 

2021 

336 SV 

1 Các môn học có cách thức 

đánh giá rõ ràng và phù hợp 

4,13 4,28 4,16 4,28 4,25 

Qua khảo sát cho thấy, khóa 2017, kết quả sinh viên đồng ý là 4.13 (điểm trung bình), 

khóa 2018 là 4.28, khóa 2019 là 4.16, khóa 2020 là 4.28, khóa 2021 là 4.25, điều này chứng tỏ 

việc kiểm tra đánh giá người học được thực hiện phù hợp nội dung chương trình, công bằng, 

khách quan, đánh giá đúng năng lực sinh viên. Kết quả này làm cơ sở cho việc đánh giá cải tiến 

nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá cho các năm tiếp theo. 

Tuy nhiên, Nhà trường còn hạn chế, triển khai chậm công tác lấy ý kiến về việc đánh giá 

người học. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến để 

đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được CĐR. 

- Nhà trường thực hiện rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 

người học thường xuyên. Hiệu trưởng đã ban hành Quy trình đánh giá điểm bộ phận 

[H16.3.001].  Theo quy trình, hệ thống các loại văn bản về kiểm tra, đánh giá thường xuyên rà 

soát, cập nhật, điều chỉnh và bổ sung phù hợp, cụ thể được thể hiện trong các bước thực hiện 

quy trình: 

 

Bước Nội dung Diễn giải Thời gian Thực hiện 

1 

Rà soát, 

cập nhật, 

điều chỉnh, 

bổ sung 

văn bản 

Hệ thống các loại văn bản về kiểm tra, 

đánh giá thường xuyên rà soát, cập 

nhật, điều chỉnh và bổ sung phù hợp  
Tháng 6 

hằng năm 

Các đơn vị 

có liên quan 
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2 

Phổ biến 

quy định, 

quy chế 

GV được phổ biến và quán triệt các 

quy định, quy chế có liên quan về 

công tác kiểm tra, đánh giá 

Tuần 1, 

tháng 7 hằng 

năm 

Các đơn vị 

có liên quan 

3 

Xây dựng 

tiêu chí 

đánh giá 

GV xây dựng các tiêu chí đánh giá 

phù hợp với mục tiêu học phần trong 

ĐCCTHP/CTMH 

Tuần 2 – 4, 

tháng 7 hằng 

năm 

Khoa, Bộ 

môn, GV 

4 

Công bố 

phương 

pháp  

kiểm tra, 

đánh giá  

GV công bố các phương pháp, hình 

thức kiểm tra, đánh giá, trọng số các 

loại điểm kiểm tra, đánh giá (đã được 

thiết kế trong ĐCCTHP/CTMH) 

Tuần đầu 

tiên khi bắt 

đầu công tác 

giảng dạy 

GV,  

lớp học phần 

do GV giảng 

dạy, SV 

5 

Thực hiện 

quá trình 

đánh giá 

GV tổ chức quá trình kiểm tra, đánh 

giá theo kế hoạch trình tự, nội dung 

giảng dạy đã công bố trong 

ĐCCTHP/CTMH và chịu trách nhiệm 

đối với các bài kiểm tra, đánh giá quá 

trình học tập của SV 

Trong suốt 

thời gian 

giảng dạy 

học phần  
GV, SV 

6 

Công khai 

đáp án,  

thang điểm 

và kết quả 

đánh giá 

GV công khai đáp án, thang điểm, kết 

quả của các bài kiểm tra, đánh giá; thu 

thập và xử lý thông tin phản hồi từ 

phía SV  

Chậm nhất 

10 ngày sau 

khi kiểm tra, 

đánh giá 

GV, SV 

7 

Hoàn tất 

quá trình 

đánh giá 

GV công bố kết quả đánh giá quá 

trình học tập (điểm bộ phận) cho SV  

Chậm nhất 

07 ngày sau 

khi kết thúc 

giảng dạy 

GV, SV 

 Ngoài ra, các thực hiện việc rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập của người học được thực hiện trong Quy trình phối hợp quản lý giảng dạy mục đích 

hướng dẫn các đơn vị trong trường cùng phối hợp trong việc quản lý và kiểm tra công tác giảng 

dạy của giảng viên, kịp thời có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng 

đào tạo chung của Nhà trường. Trong các bước thực hiện Quy trình phối hợp quản lý giảng dạy, 

bước 6, 7, 8 thực hiện việc quản lý kết quả giảng dạy, học tập, báo cáo phản hồi kết quả kiểm 

tra đánh giá. Theo từng kỳ, từng năm học, các đơn vị có liên quan kiểm tra việc lưu trữ kết quả 

giảng dạy của giảng viên (bài kiểm tra, đánh giá quá trình; bảng điểm quá trình, đề thi kết thúc 

học phần, Bài thi kết thúc học phần, công tác chấm thi KTHP; kết quả thi, bảng điểm học phần); 

Các đơn vị có liên quan kiểm tra việc lưu trữ kết quả giảng dạy của giảng viên (bài kiểm tra, 

đánh giá quá trình; bảng điểm quá trình, đề thi kết thúc học phần, bài thi kết thúc học phần, công 

tác chấm thi kết thúc học phần; kết quả thi, bảng điểm học phần). Dữ liệu về kết quả hạnh kiểm, 
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học tập của sinh viên thường xuyên được cập nhật, được công bố công khai và đúng thời gian 

quy định trên trang cá nhân của sinh viên (dangkymonhoc.pyu.edu.vn hoặc pyu.edu.vn) Sau các 

kỳ kiểm tra, đánh giá, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá; 

các ý kiến phản hồi, đóng góp và báo cáo lãnh đạo nhà trường; kịp thời rút kinh nghiệm và khắc 

phục hạn chế, thiếu sót (nếu có) [H16.3.002].   

 Hàng năm việc rà soát rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học được thực hiện trong quy trình quản lý đề cương chi tiết học phần [H16.3.003].  

Định kỳ, vào tuần 1, tháng 8 hằng năm, Khoa, Bộ môn triển khai cho giảng viên bổ sung, điều 

chỉnh ĐCCTHP/CTMH phù hợp, trong đó có rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập của người học.  

 Sau mỗi học kỳ, các bộ môn/khoa tổ chức họp để rà soát, đánh giá chất lượng bộ đề thi 

học phần, phổ điểm của các môn học do bộ môn/khoa quản lý [H16.3.004] đề xuất, điều chỉnh 

phương pháp, quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đề thi…; các đề xuất của khoa được đưa ra thảo 

luận trong họp giao ban chuyên môn của nhà trường [H16.3.005] và được trình HĐ KHĐT nhà 

trường phê duyệt và thẩm định [H16.3.006]. 

 Quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên, quy trình phúc khảo được rà soát để 

thực hiện đúng quy chế đào tạo [H16.1.002], việc phối hợp rà soát đảm bảo tính chính xác khách 

quan đã được quy định trong quy trình tổ chức định tổ chức thi kết thúc học phần [H16.3.007]. 

  Ngoài ra, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học còn được rà 

soát/đánh giá thông quá việc cập nhật và phát triển chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học 

phần, đặc biệt là rà soát đánh giá phương pháp, hình thức tổ chức kiểm tra/thi đánh giá kết thúc 

học phần. Nhà trường thẩm định, ban hành CTĐT áp dụng khóa đào tạo, nhưng hàng năm, có 

văn bản rà soát và phát triển CTĐT và ĐCCTHP [H16.3.008], trong đó có rà soát, nhận xét, 

đánh giá các phương pháp thi/kiểm tra học phần để điều chỉnh ĐCCTHP và CTĐT cho phù hợp.  

 Các CTĐT được rà soát, chỉnh sửa đều căn cứ CĐR của chương trình, rà soát nội dung, 

phương pháp dạy – học và phương pháp kiểm tra đánh giá tương ứng để đạt các CĐR. 

[H16.3.009], ma trận kiểm tra đánh giá tương thích CĐR, từ đó Nhà trường tiến hành rà soát 

việc xây dựng đề cương chi tiết học phần, trong đó quy định rõ phương pháp dạy học, phương 

pháp kiểm tra đánh giá, hình thức thi. Ngoài ra, trong đầu năm học giảng viên có thể đề xuất 

điều chỉnh, thay đổi hình thức, phương pháp đánh giá, trọng số đánh giá điểm quá trình và điểm 
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thi cuối kỳ cho phù hợp đặc thù môn học, đảm bảo tính linh hoạt, tự chủ trong đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ được thể hiện trong đề cương cho tiết học phần [H16.3.010].  

 Rà soát các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả người học được thể hiện trong việc 

điều chỉnh, thay đổi, bổ sung những điểm mới trong quy chế đào tạo. Quy chế học vụ số 430 

ngày 14/8/2018 của Trường Đại học Phú Yên [H16.1.002] “Điểm tổng hợp đánh giá học phần 

đối với các học phần chỉ có lý thuyết điểm đánh giá quá trình chiếm trọng số từ 30% đến 40% 

và điểm thi kết thúc học phần chiếm trọng số từ 60% đến 70%.... Điểm thi kết thúc học phần, 

điểm bài tập lớn, điểm tiểu luận môn học thay cho thi kết thúc học phần chiếm trọng số từ 60% 

đến 70%... Điểm học phần đối với các học phần vừa có lý thuyết vừa có thực hành bao gồm 

điểm đánh giá quá trình chiếm trọng số từ 30% đến 50% và điểm thi kết thúc học phần chiếm 

trọng số 50% đến 70%.  

 Đến Quyết định số 335 ngày 27/8/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của 

Trường Đại học Phú Yên đã có sự điều chỉnh đối với điểm đánh giá chuyên cần và thái độ học 

tập. Điểm chuyên cần và thái độ học tập có trọng số 10% và được đánh giá dựa trên mức độ 

chuyên cần và thái độ học tập của sinh viên, trong đó chuyên cần chiếm trọng số 50% và hoạt 

động tại lớp chiếm trọng số 50%. Quy định đánh giá điểm chuyên cần và thái độ học tập như 

sau: 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Trọng 

số 
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không 

đi học 

(<30%). 

Đi học không 

chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

(100%). 

50% 

Hoạt 

động 

tại lớp 

Không  

tham gia 

hoạt 

động gì 

tại lớp 

Ít khi tham 

gia phát biểu, 

đóng góp cho 

bài học tại 

lớp hoặc 

đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh 

thoảng tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 

biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học cơ bản 

hiệu quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động tại lớp: 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu 

quả. 

50% 

 

Điểm kiểm tra và thái độ học tập có trọng số 10% và được đánh giá dựa trên các bài kiểm 

tra viết, kiểm tra thực hành có thời lượng không quá 1 tiết. Đối với các học phần vừa có lý thuyết 
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vừa có thực hành, yêu cầu phải có tối thiếu 1 bài kiểm tra thực hành. Đối với học phần từ 3 tín 

chỉ trở lên phải có ít nhất 2 bài kiểm tra thường xuyên. Điểm kiểm tra là trung bình cộng của 

điểm các bài kiểm tra. Điểm kiểm tra định kỳ giữa học phần có trọng số 20% được đánh giá dựa 

trên bài kiểm tra định kỳ giữa học phần có thời lượng từ 1 đến 2 tiết. Điểm thi kết thúc học phần  

có trọng số: 60%. ... Điểm thi kết thúc học phần là điểm của một trong các hình thức đánh giá 

sau: Điểm bài thi kết thúc học phần, điểm bài tập lớn hoặc điểm tiểu luận môn học thay cho bài 

thi kết thúc học phần. Quá trình điều chỉnh này hướng tới hoàn thiện quy trình đánh giá người 

học để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng hướng tới đạt chuẩn đầu ra của quá trình đào 

tạo. 

   

 Trong quá trình tổ chức thi kết thúc học phần do khoa chuyên môn quản lý, sau kỳ thi, khoa 

tổ chức họp để đánh giá công tác thi [H16.3.011], các đơn vị đã tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất 

Ban Giám hiệu có những điều chỉnh trong quy trình tổ chức thi, phương pháp, hình thức thi, sửa đổi 

quy chế thi kết thúc học phần. Nhờ đó các quy định, quy trình và trách nhiệm của từng thành viên 

trong quá trình tổ chức thi được xác định rõ ràng, cụ thể, tránh chồng chéo.  

 Sau mỗi kỳ thi kết thúc học phần, khoa chuyên môn tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá kết 

quả học tập của người học [H16.3.012] để xác định chất lượng bộ đề thi kết thúc học phần, độ khó - 

dễ, lý thuyết – vận dụng, liên hệ, phân hóa năng lực người học, từ đó xác định phương pháp, hình thức 

tổ chức thi kết thúc học phần đối với từng môn học phù hợp. Khoa chuyên môn xác định kiến thức 

mà các bộ đề thi kết thúc học phần phải đáp ứng để từ đó điều chỉnh, loại bỏ những câu hỏi không 

còn phù hợp, cập nhật, bổ sung những câu hởi mới để đáp ứng với yêu cầu môn học, đáp ứng CĐR. 

 Sau khi mỗi kỳ thi kết thúc học phần (các học phần chung), phòng Quản lý chất lượng lập báo 

cáo tổng kết kỳ thi, trình Ban Giám hiệu [H16.3.013], báo cáo đã đưa ra số liệu cụ thể của kỳ thi, 

đánh giá nhận xét và kiến nghị Nhà trường nhằm góp phần đổi mới các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá và cách thức tổ chức thi. Nhờ đổi mới phương pháp, quy trình thi kết thúc học phần theo từng học 

kỳ, đánh giá được mức độ tích lũy kiến thức của người h từng năm học đã giúp Nhà trường đánh giá 

được mức độ tích lũy kiến thức của người học đảm bảo độ chính xác, công bằng, khách quan, tin cậy 

và hướng tới đạt chuẩn đầu ra của học phần/chương trình đào tạo. 

 Kết quả thi/kiểm tra của người học được công bố kịp thời theo đúng quy chế đào tạo, quy 

định của giảng viên. Điểm quá trình của người học tích lũy được giảng viên bộ môn công bố 
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công khai trước lớp trước khi kết thúc giảng dạy, sinh viên trao đổi phản hồi thông tin, sau đó 

giảng viên nộp bảng điểm quá trình về khoa quản lý chương trình đào tạo (khoa quản lý lớp) 

[H16.3.014].  

 Điểm thi của người học được Nhà trường công bố kịp thời thông qua khoa quản lý lớp 

[H16.3.015]. Từ đó sinh viên nắm được kết quả học tập để tự điều chỉnh kế hoạch, đăng ký học 

phần/môn học trong học kỳ tiếp theo để đạt kết quả học tập cao nhất. 

 Đối với các học phần thi trắc nghiệm trên máy tính, người học biết được kết quả sau ngày 

thi/kiểm tra [H16.3.016]. Đối với các học phần thi bằng hình thức khác được thực hiện đúng 

quy chế đào tạo của Trường Đại học Phú Yên [H16.1.002], điểm quá trình, điểm thi kết thúc 

học phần phải ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường và làm thành ba bản: một bản 

lưu tại bộ môn, một bản gửi về khoa quản lý sinh viên và một bản gửi về Phòng Đào tạo; điểm 

thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi 

không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn hoặc trưởng 

khoa quyết định; thời hạn nộp các bảng điểm và tập tin dữ liệu về Phòng Đào tạo (do Giáo vụ 

nộp trực tiếp) được quy định như sau:  

Hình thức thi Thời hạn chậm nhất 

  Thi viết  14 ngày làm việc kể từ ngày thi 

  Thi vấn đáp  03 ngày làm việc kể từ ngày thi 

  Chấm điểm Thực hành, Tiểu luận, 

  Bài tập lớn. 

 05 ngày làm việc kể từ ngày sinh viên nghỉ 

học phần lý thuyết hoặc hạn cuối nộp bài  

 Điểm thi/kiểm tra của người học dược Nhà trường công bố kịp thời thông qua phần mềm 

quản lý đào tạo [H16.3.017]. 

 Nhà trường tuân thủ về các quy định chấm phúc khảo theo đúng quy chế đào tạo của 

Trường Đại học Phú Yên [H16.1.002]; Khoa quản lý sinh viên nhận đơn đề nghị phúc khảo bài 

thi của sinh viên trong thời hạn 1 tuần kể từ khi công bố điểm thi; Khoa quản lý sinh viên phối 

hợp với khoa quản lý chuyên môn và Phòng Quản lý chất lượng tổ chức chấm phúc khảo. Thời 

hạn công bố kết quả phúc khảo là 10 ngày kể từ khi hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. Người 

học có thể xem điểm qua khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý chất lượng; các trường hợp người 
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học đề nghị xem lại điểm thi, được Phòng Quản lý chất lượng phối hợp với khoa chuyên môn 

sử lý kịp thời, hợp lý đúng quy chế. 

 Kết quả khảo sát lấy ý kiến người học, với nội dung “Đo lượng độ hài lòng đối với hoạt 

động đào tạo của Trường Đại học phú Yên” đã khảo sát mức độ hài lòng về hoạt động kiểm tra, 

đánh giá (hình thức và nội dung thi, kiểm tra, cách xếp loại người học) trên 67% hài lòng và rất 

hài lòng với nội dung kiểm tra/thi, đánh giá của Nhà trường; trên 62% sinh viên hài lòng và rất 

hài lòng về hoạt động đào tạo của Nhà trường [H16.3.018].  

 Từ báo cáo kết quả khảo sát người học cho thấy trên 65% đánh giá hài lòng và rất hài 

lòng với các phương pháp giảng dạy, đánh giá người học hiện có của nhà trường; thông qua 

khảo sát ý kiến của giảng viên trên 80% giảng viên cho rằng hình thức và phương pháp đánh giá 

người học lựa chọn cho các học phần là phù hợp được giảng viên công bố trong đề cương chi 

tiết học phần, và đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của học phần và của chương trình đào tạo. Đồng 

thời, có nhiều ý kiến cho rằng các phương pháp và hình thức đánh giá người học hiện đang áp 

dụng có chất lượng và hiệu quả trong việc phân loại người học và được công bố kịp thời. Từ kết 

quả trên cho thấy các phương pháp đánh giá người học và kết quả đánh giá người học dược Nhà 

trường ra soát, thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy và công bằng 

hướng tới đạt chuẩn đầu ra [H16.3.019]. 

 Kết quả khảo sát sinh viên chính quy trước khi tốt nghiệp [H16.3.020] 

Bảng 16.3.1 Kết quả khảo sát sinh viên 

về đánh giá kết quả học tập 

TT Tiêu chí đánh giá 

Đánh giá về mức độ đáp ứng 

Đồng ý, rất đồng ý 

Khóa 

2017 

417 SV 

Khóa 

2018 

121 SV 

Khóa 

2019 

341 SV 

Khóa 

2020 

173 SV 

Khóa 

2021 

336 SV 

1 Các môn học có cách thức 

đánh giá rõ ràng và phù hợp 

4,13 4,28 4,16 4,28 4,25 

Qua khảo sát cho thấy, khóa 2017, kết quả sinh viên đồng ý là 4.13 (điểm trung bình), 

khóa 2018 là 4.28, khóa 2019 là 4.16, khóa 2020 là 4.28, khóa 2021 là 4.25, điều này chứng tỏ 

việc kiểm tra đánh giá người học được thực hiện phù hợp nội dung chương trình, công bằng, 
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khách quan, đánh giá đúng năng lực sinh viên. Kết quả này làm cơ sở cho việc đánh giá cải tiến 

nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá cho các năm tiếp theo. 

Tuy nhiên, Nhà trường còn hạn chế, triển khai chậm công tác lấy ý kiến về việc đánh giá 

người học. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến để đảm 

bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được CĐR. 

Việc cải tiến, đổi mới các loại hình/phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học 

được Nhà trường thực hiện thông qua sửa đổi, điều chỉnh các quy chế, quy định, các hoạt động 

chuyên môn tại các bộ môn, khoa, phòng, các hội đồng khoa học đào tạo. Quy chế học vụ số 

430 ngày 14/8/2018 [H16.1.002] thực hiện đến năm 2019 Nhà trường điều chỉnh, sửa đổi và 

ban hành Quy chế học vụ số 414 ngày 12/9/2019 [H16.1.002] cho sát hợp với thực tế đào tạo 

và chuẩn đầu ra của chương trình. Đặc biệt là điều chỉnh, sửa đổi cách đánh giá người học, từ 

trọng số điểm kiểm tra, theo Quy chế học vụ số 430 ngày 14/8/2018, thì điểm tổng hợp đánh giá 

học phần ... bao gồm điểm đánh giá quá trình chiếm trọng số từ 30% đến 40% và điểm thi kết 

thúc học phần chiếm trọng số từ 60% đến 70%. Điểm học phần đối với các học phần vừa có lý 

thuyết vừa có thực hành bao gồm điểm đánh giá quá trình chiếm trọng số từ 30% đến 50% và 

điểm thi kết thúc học phần chiếm trọng số 50% đến 70%.  

 Đến Quy chế học vụ số 414 ngày 12/9/2019, đã có những điều chỉnh lớn về cách đánh 

giá, trọng số điểm học phần một cách cụ thể: Điểm tổng hợp đánh giá học phần bao gồm điểm 

đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần. Điểm đánh giá chuyên cần và thái độ học tập:  

10%; Kiểm tra thường xuyên 10%; Thi giữa học phần 20%. Căn cứ vào tính chất của học phần, 

giảng viên quy định trong đề cương chi tiết học phần hình thức, nội dung đánh giá các loại điểm 

bộ phận. Khi kết thúc học phần giảng viên nộp về khoa quản lý sinh viên kết quả điểm quá trình 

và thông báo công khai cho sinh viên biết. Giảng viên lưu giữ và chịu trách nhiệm về kết quả 

đó.  

Điểm thi kết thúc học phần, điểm bài tập lớn, điểm tiểu luận môn học thay cho thi kết 

thúc học phần chiếm trọng số 60%. Việc chấm thi kết thúc học phần, chấm bài tập lớn và chấm 

tiểu luận môn học do hai giảng viên đảm nhiệm. Đối với các học phần chỉ có thực hành: Sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực 
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hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành. 

Hình thức đánh giá đối với một học phần được quy định trong đề cương chi tiết học phần và 

công bố cho sinh viên vào đầu học kỳ. Đề cương chi tiết học phần do giảng viên phụ trách 

học phần biên soạn, được Hiệu trưởng ủy nhiệm cho Trưởng k hoa ký duyệt vào đầu mỗi học 

kỳ. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, 

trừ bài thi kết thúc học phần. Sau khi thi kết thúc các học phần, khoa quản lý sinh viên tổng hợp 

kết quả điểm học phần và chuyển cho Phòng Đào tạo. 

Đặc biệt đến Quy chế đào tạo trình độ đại học số 335 ngày 27/8/2021 [H16.1.002] điểm 

chuyên cần được đo lường cụ thể, đảm bảo dộ chính xác chuyên cần và thái độ học tập của người 

học: 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Trọng 

số 
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không 

đi học 

(<30%). 

Đi học không 

chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, 

rất chuyên cần 

(100%). 

50% 

Hoạt 

động 

tại lớp 

Không  

tham gia 

hoạt 

động gì 

tại lớp 

Ít khi tham 

gia phát biểu, 

đóng góp cho 

bài học tại 

lớp hoặc 

đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh 

thoảng tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 

biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học cơ bản 

hiệu quả. 

Tham gia tích 

cực các hoạt 

động tại lớp: 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài 

học. Các đóng 

góp rất hiệu 

quả. 

50% 

 

 Điểm kiểm tra thường xuyên được yêu cầu cụ thể có trọng số 10% và được đánh giá dựa 

trên các bài kiểm tra viết, kiểm tra thực hành có thời lượng không quá 1 tiết. Đối với các học 

phần vừa có lý thuyết vừa có thực hành, yêu cầu phải có tối thiếu 1 bài kiểm tra thực hành để 

kiểm tra kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực hành công việc. Đối với học phần từ 3 tín 

chỉ trở lên phải có ít nhất 2 bài kiểm tra thường xuyên để đảm bảo kiến thức chuẩn của toàn 

chương trình môn học. Điểm kiểm tra định kỳ giữa học phần có trọng số 20% được đánh giá 

dựa trên bài kiểm tra định kỳ giữa học phần có thời lượng từ 1 đến 2 tiết. Điểm thi kết thúc học 

phần có trọng số: 60%.  Điểm thi kết thúc học phần là điểm của một trong các hình thức đánh 
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giá: Điểm bài thi kết thúc học phần, điểm bài tập lớn hoặc điểm tiểu luận môn học thay cho bài 

thi kết thúc học phần... 

Ngoài ra, việc bổ sung, chỉnh sửa thay đổi quy chế đào tạo còn quy định rõ hơn nhiệm 

vụ của giảng viên giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập, đồ án, khóa luận, kiểm 

tra đánh giá theo đúng đề cương chi tiết học phần đã được phê duyệt. Quy chế quy định nhà 

Trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi người học về các điều kiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả 

học tập vào cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học và cuối khóa học bằng hình thức khảo sát trực tuyến 

và các hình thức khác; Sinh viên có trách nhiệm trả lời phiếu khảo sát trung thực, khách quan, 

có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi; Phòng Quản lý chất lượng chịu 

trách nhiệm tổng hợp, xử lý thông tin phản hồi, báo cáo hiệu trưởng, gửi kết quả phản hồi cho 

các trưởng đơn vị có liên quan làm căn cứ đề xuất các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng 

đào tạo. 

Việc hoàn thiện quy chế đào tạo nhằm mục đích các loại hình, và các phương pháp đánh 

giá người học được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu 

ra [H16.1.002]. 

Trong quá trình thực hiện quy chế thi kết thúc học phần, Phòng Quản lý chất lượng phối 

hợp với các khoa chuyên môn thường xuyên rà soát, đánh giá các khâu trong xây dựng ngân 

hàng đề thi và tham mưu Hiệu trưởng ký ban hành các quyết định xây dựng điều chỉnh ngân 

hàng đề thi, quy chế thi, thay đổi các khoản mục trong quy trình tổ chức thi kết thúc học phần 

[H16.4.001]; Quyết định số 11 QĐ-ĐHPY ngày 07/01/2019 về việc ban hành Quy trình tổ chức 

thi kết thúc học phần các lớp đào tạo của Trường Đại học Phú Yên. Quy trình thi đã hoàn thiện, 

bổ sung đầy đủ các bước tổ chức thi kết thúc học phần: Bước 1. Lập kế hoạch thi, bước 2. Tổ 

chức ra Đề thi, Bước 3. Chuẩn bị hồ sơ thi, Bước 4. Tổ chức coi thi, Bước 5. Tổ chức Chấm thi, 

Bước 6. Hồi phách và nhập điểm, công bố điểm, Bước 7. Phúc khảo bài thi, Bước 8: Báo cáo 

tình hình thi, xử lý rút kinh nghiệm. 

Các khoa chuyên môn đã tiến hành rà soát các hình thức và phương pháp đánh giá người 

học đối với từng chuyên ngành để cải tiến các loại hình, phương pháp đánh giá người học đáp 

ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa khoa học Xã hội, 

Khoa Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm, Khoa Giáo dục Mầm non………..Tỷ trong điểm, thay đổi 

hình thức thi…..  [H16.4.002]. 
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Theo định kỳ, hàng năm Nhà trường đã đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của những 

loại hình/phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học thông qua việc cập nhật 

đề cương chi tiết học phần, xây dựng ngân hàng đề thi… [H16.4.002];  Bộ môn/khoa xác định 

nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi trong đề thi học phần do bộ môn/khoa quản lý. Vì vậy, đề 

thi/kiểm tra luôn được đổi mới, xem xét đánh giá hiệu quả, độ chính xác, mức độ tin cậy để đánh 

giá người học.  

Tất cả các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học được Nhà 

trường công khai, minh bạch theo đúng quy định; người học nắm được các hình thức kiểm tra, 

đánh giá đối với mỗi học phần trong đề cương chi tiết học phần được giảng viên công bố ngay 

buổi học đầu tiên của mỗi môn học, trong chương trình đào tạo. Ngoài ra các phương pháp kiểm 

tra, đánh giá học phần còn được công bố công khai trong tuần sinh hoạt công dân vào đầu năm 

học [H16.4.003]. 

Quy trình xây dựng, đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của phương pháp kiểm tra đánh 

giá đã được chỉ rõ trong các cuộc họp rà soát chương trình đào tạo. Theo đó việc xây dựng và 

đánh giá dộ tin cậy và độ chính xác của phương pháp kiểm tra đánh giá được thực hiện trong 

quy trình xây dựng chương trình, rà soát chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết học 

phần [H16.3.008]. 

Mỗi học kỳ, sau khi kết thúc kỳ thi kết thúc học phần, Phòng Quản lý chất lượng kết hợp 

với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV tiến hành khảo sát lấy ý kiến người học, đồng thời 

dụng các kỹ thuật khảo sát đối sánh hiện đại để tính tỷ lệ và so sánh kết quả của các hình thức 

đánh giá người học. Qua kết quả phân tích, đánh giá cho thấy hầu hết các phương pháp đánh giá 

người học hiện có tại nhà trường có độ tin cậy trên 70%. Kết quả này cho thấy việc rà soát, thay 

đổi đánh giá hàng kỳ, hàng năm đáp ứng được mục tiêu đề ra, căn cứ ý kiến phản hồi của người 

học đã tốt nghiệp ra trường về kiểm tra, đánh giá nhà trường đã thực hiện [H16.3.020].  

Qua thăm dò ý kiến người học với nhận định “Các môn học có cách thức đánh giá rõ 

ràng và phù hợp”, từ khóa 2017 đến khóa 2021, kết quả sinh viên đồng ý là 4.22 (điểm trung 

bình). 

Quy trình xây dựng và đánh giá độ tin cậy, độ chính xác của các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá được thực hiện khoa học, đúng quy chế, được kiểm chứng đối sánh để áp dụng đánh giá người 

học. Nội dung cụ thể của từng bộ đề thi được thực hiện theo các bước từ tổ chuyên môn xây dựng, 
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thẩm định phê duyệt cấp khoa, nếu là ngân hàng đề thi, thì phải thông qua Hội đồng thẩm định cấp 

Trường [H16.4.004]. Quyết định thẩm định ngân hàng đề thi cấp khoa, trường. Hội đồng thẩm 

định ngân hàng đề thi cấp trường được phản biện chặt chẽ, rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện mới 

được Hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi cấp trường thông qua và được Hiệu trưởng phê duyệt. 

Qua nhiều lần rà soát, ngân hàng đề thi đảm bảo tính khoa học, tin cậy và chính xác.  

Tất cả các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả người học được Nhà trường công khai, 

minh bạch theo đúng quy định; người học nắm được các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với mỗi 

học phần trên cổng thông tin điện tử, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần. Tất cả các 

hoạt động đánh giá người học được giám sát bởi chính người học thông qua các ý kiến đóng góp 

phản hồi trực tiếp, qua email của khoa quản lý chương trình đào tạo, Phòng Quản lý chất lượng, 

thông qua đối thoại sinh viên hàng năm do Nhà trường tổ chức. Việc đánh giá người học từ khâu 

ra đề thi, coi thi, chấm thi đến khâu phúc khảo, công bố kết quả thi được Nhà trường thực hiện 

theo đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, công bằng, khoa học, chính xác. Vì vậy, trong 5 

năm qua, nhà trường không có hiện tượng khiếu nại về công tác đánh giá người học. [H16.3.013]   

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 16 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

Việc đánh giá người học được thực hiện suốt quá trình, thống nhất từ lúc nhập học cho đến 

khi tốt nghiệp ra trường. Quy trình đánh giá chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, khách 

quan, phù hợp đối tượng người học đạt chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

xã hội.  

Hệ thống văn bản quản lý các hoạt động khảo thí được rà soát, bổ sung các quy đinh, quy 

trình để công tác kiểm tra/đánh giá người học luôn được cải tiến và hiệu quả.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

Chưa thống nhất công tác tổ chức thi kết thúc học phần. Hiện tại, công tác tổ chức thi kết 

thúc học phần của Nhà trường do Phòng Đảm bảo chất lượng và khoa quản lý sinh viên đảm 

nhận. Vì vậy, còn có sự chồng chéo trong việc thực hiện kiểm tra/đánh giá người học. 

Nhà trường còn hạn chế, triển khai chậm công tác lấy ý kiến về việc đánh giá người học. 

3. Kế hoạch cải tiến: 
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Xây dựng và 

triển khai kế 

hoạch đánh giá 

người học thống 

nhất về Phòng 

Đảm bảo chất 

lượng  

Phòng Đảm 

bảo chất lượng; 

Khoa/Bộ môn 

Tháng 01/2022 

đến 07/2022 
 

2 
Khắc phục 

tồn tại 

Xây dựng quy 

trình về công tác 

lấy ý kiến về việc 

đánh giá người 

học. 

Các đơn vị 

thuộc Trường 

ĐHPY 

Tháng 01/2022 

đến 12/2022 
 

3 
Phát huy 

điểm mạnh 

Thực hiện quy 

trình định kỳ 

kiểm tra, điều 

chỉnh, bổ sung 

các hình thức 

kiểm tra, đánh 

giá từng học phần 

Phòng Đảm 

bảo chất lượng; 

Khoa, phòng, 

ban thuộc 

Trường ĐHPY 

Tháng 7/2022 

đến 8/2023 
 

4 
Phát huy 

điểm mạnh 

Tăng cường định 

kỳ rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung 

CTĐT trong quá 

trình triển khai 

giảng dạy  

Phòng Đào tạo,  

Khoa quản lý 

sinh viên 

Từng học kỳ/ 

năm học 
 

 

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 16 5,0 

Tiêu chí 16.1 5 

Tiêu chí 16.2 5 

Tiêu chí 16.3 5 

Tiêu chí 16.4 5 

Tiêu Chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng 

như hệ thống giám sát người học. 

Nhà trường đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường 

Đại học Phú Yên (Quyết định số 132/QĐ-ĐHPY, ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên), trong đó có quy định cụ thể việc triển khai các hoạt động hỗ trợ SV 

thông qua chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường như: 

- Phòng Hành chính – Quản trị có các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ NH về cơ sở vật chất (nội 

trú, phòng học, …), trang thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học (hệ thống wifi, máy chiếu, TV, 

…), y tế sức khỏe, đảm bảo an ninh trật tự, … cho NH.  

- Phòng Đào tạo có các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ NH như: Xây dựng kế hoạch chung toàn 

trường về giảng dạy, học tập, kế hoạch thực tập tốt nghiệp, kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng 

ngắn hạn, … đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.  

- Phòng Công tác học sinh – sinh viên: là đơn vị làm đầu mối trong công tác hỗ trợ, phục 

vụ người học, với chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch 

công tác sinh viên (SV) trong từng năm học, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng; quản lý, tổng hợp, 

đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác SV trong Trường theo kế hoạch đã được 

phê duyệt; Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quan hệ công chúng, hoạt động quảng 

bá tuyển sinh, tư vấn đào tạo, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người học; tổ chức và cung 

ứng các dịch vụ sinh hoạt, học tập và nghiên cứu khoa học cho người học; khảo sát và đánh giá 

việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.  

- Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ NH như: Phối 

hợp với các khoa chuyên môn hướng dẫn cán bộ, giảng viên và sinh viên đăng ký thực hiện 

nhiệm vụ NCKH đồng thời tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt các đề tài NCKH đã đăng ký; 

Tổ chức việc thực hiện và đánh giá các kết quả NCKH. 

- Phòng Đảm bảo chất lượng có nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ NH: Phối hợp với Phòng Đào 
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quản lí các kết quả thi và giải quyết các đơn, thư khiếu nại của thí sinh liên quan đến công tác 

thi tuyển sinh; Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn tổ chức công tác 

kiểm tra, đánh giá NH. 

- Nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ NH của Các khoa được quy định gồm: Xây dựng kế hoạch 

giảng dạy; tổ chức và thực hiện việc kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của người học; 

Hướng dẫn người học thực tập tốt nghiệp, thực hành nghề; quản lí và đánh giá các đề tài, đồ 

án môn học, khóa luận của người học; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo 

dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các hoạt động văn – thể - mĩ, xã hội cho đội ngũ 

CBVC và người học thuộc khoa [H17.1.001]. 

Nhà trường đã áp dụng, phổ biến các quy định về công tác học sinh, sinh viên do cấp trên 

ban hành; trên cơ sở các quy định của cấp trên Nhà trường đã cụ thể hóa và ban hành các văn 

bản quy định có liên quan đến công tác hỗ trợ, phục vụ người học như: Quy chế học vụ, trong 

đó quy định về công tác đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, liên thông chính quy theo 

hệ thống tín chỉ, bao gồm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp 

[H17.1.002]; Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 398/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015) nhằm: “tạo cơ hội học tập cho người học và 

phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong 

đào tạo và đảm bảo công bằng trong giáo dục” [H17.1.003]; Quy định về hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên Trường ĐH Phú Yên với mục tiêu: “1. Góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo của nhà trường, phát hiện và bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ tài năng; 2. Phát 

huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự 

học cho sinh viên; 3. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên tham gia hoạt động NCKH 

nhằm hình thành các ý tưởng, dự án khởi nghiệp góp phần tạo cơ hội việc làm cho sinh viên 

sau khi tốt nghiệp” [H17.1.004]. 

 Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên hệ chính 

quy theo Quy chế học sinh, sinh viên nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc thực hiện các quy chế, 

quy định của các cấp và của Trường [H17.1.005]; Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học 

tập đối với sinh viên hệ chính quy; Quy định về miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính 

quy; Điều lệ học bổng Hỗ trợ sinh viên; … Ngoài các quy định, hướng dẫn nêu trên Trường ĐH 

Phú Yên còn ban hành các quy trình về quản lý đào tạo (9 quy trình), về công tác sinh viên (3 
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quy trình) nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và phục vụ sinh viên trong 

việc thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên theo quy định của Nhà nước. 

Trên cơ sở sự phân công của Nhà trường, hằng năm các đơn vị đều lập kế hoạch cũng như 

có phân công cụ thể cho các cá nhân trong từng đơn vị, trong việc triển khai các hoạt động phục 

vụ, hỗ trợ người học theo chức năng nhiệm vụ của mình. Cụ thể: 

- Phòng công tác học sinh – sinh viên hằng năm đều tham mưu cho lãnh đạo Trường ban 

hành Kế hoạch và Chương trình công tác sinh viên. Trong Kế hoạch công tác sinh viên hằng 

năm của Trường đã cụ thể hóa các nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ người học bao gồm các mảng 

công tác như: công tác giáo dục tư tưởng – văn hóa, công tác quản lý sinh viên, công tác thể 

dục – thể thao, công tác y tế, công tác hỗ trợ sinh viên [17.1.006]. Trong Chương trình Công 

tác sinh viên hằng năm, các mảng công tác phục vụ, hỗ trợ sinh viên được cụ thể hóa thành các 

nội dung hoạt động theo từng tháng trong cả năm học. Như: công tác nhập học; liên hệ với các 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc tổ chức các chuyên đề hướng nghiệp cho sinh viên 

trong Tuần sinh hoạt Công dân – học sinh, sinh viên đầu mỗi năm học; tiếp nhận, xét cấp các 

loại học bổng ngoài ngân sách (do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ); Tổ chức khám 

sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên; triển khai dịch vụ cung cấp trang phục thể thao cho sinh 

viên; … [H17.1.007]. 

Trên cơ sở nhân sự của đơn vị, Phòng công tác học sinh – sinh viên cũng đã có phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân phụ trách các hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học. 

Như: 01 nhân viên phụ trách các công việc: tổ chức tiếp nhận SV trúng tuyển vào trường, phối 

hợp với Phòng Đào tạo bố trí sắp xếp SV vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển 

chọn, khám sức khỏe đầu khóa cho SV mới nhập học, làm đầu mối giải quyết và trả lời các 

khiếu nại của SV trong lĩnh vực được phân công phụ trách, giải quyết các thủ tục hành chính 

cho SV chuyển trường, chuyển ngành học, chuyển về địa phương và SV tốt nghiệp ra trường. 

01 nhân viên phục trách các công việc: Tổ chức xét cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ 

cấp xã hội và miễn giảm học phí SV; hướng dẫn và quản lý SV vay tín dụng học tập theo quy 

định; Tổ chức thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện SV; công tác thi đua, khen thưởng 

đối với cá nhân và tập thể lớp SV theo từng học kỳ và năm học; Lập kế hoạch tổ chức các cuộc 

tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo trường với SV; Tổ chức các hoạt động cấp trường về văn hóa, 

thể dục, thể thao và đánh giá xếp loại thể lực của SV; Thực hiện công tác quản lý SV ngoại 
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trú, nội trú; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra việc thực hiện quy chế SV 

ngoại trú, nội trú; Tổ chức thực hiện công tác đánh giá rèn luyện, phân loại về phẩm chất chính 

trị, đạo đức, lối sống của SV theo học kỳ và rèn luyện thể lực của sinh viên hàng năm. 01 nhân 

viên phục trách các công việc: Làm đầu mối trong công tác tổ chức quảng bá tuyển sinh, tiếp 

thị năng lực đào tạo, chương trình đào tạo của Nhà trường; tư vấn, hướng nghiệp cho người 

học, phụ huynh, các doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu đào tạo; bồi dưỡng phát triển nguồn 

nhân lực; Hỗ trợ công tác xét, cấp học bổng cho SV từ Quỹ học bổng Hỗ trợ sinh viên và các 

học bổng từ các nguồn tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài trường; Phối hợp với 

Phòng Đào tạo nắm bắt thông tin để tổ chức liên kết đào tạo giữa Nhà trường với các cơ sở 

đào tạo và các cơ quan, doanh nghiệp khác nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; Hỗ trợ SV trong các 

hoạt động thực hành, thực tế, hướng nghiệp, tư vấn việc làm; Phối hợp với Phòng QLKH & 

HTQT trong việc tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến công tác, học tập tại 

trường; Phối hợp với Đoàn Thanh niên,  Hội SV Trường và các đơn vị có liên quan trong việc 

trang bị, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho SV nhằm trợ giúp người học trong cuộc sống, học tập, 

nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm; Tổ chức và cung cấp các dịch vụ 

nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống, sinh hoạt, học tập, nghiên cứu khoa học của SV; tư 

vấn các vấn đề tâm lý – xã hội cho người học theo quy định… [H17.1.008]. 

- Phòng Đào tạo hằng năm đều tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các kế hoạch của 

Trường nhằm phục vụ, hỗ trợ người học như: Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch thực tập tốt nghiệp 

(các ngành đào tạo ngoài sư phạm), Kế hoạch thực tập sư phạm, … Trong đó, kế hoạch đào tạo 

đã chi tiết hóa hoạt động đào tạo của trường theo từng tuần nhằm hỗ trợ cho người học lập kế 

hoạch học tập, theo dõi, thực hiện kế hoạch học tập của mình [H17.1.009]; Kế hoạch thực tập 

tốt nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) tiếp xúc với thực tế, gắn liền lý luận với thực 

tiễn, thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, … tạo cơ hội để SV tiếp cận và tìm 

hiểu thực tế tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp; 

qua đó giúp cho SV trải nghiệm, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, tự đánh giá năng lực bản 

thân, rèn luyện kỹ năng độc lập nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo và đáp ứng 

nhu cầu xã hội sau khi tốt nghiệp [H17.1.010]; Kế hoạch thực tập sư phạm nhằm tạo điều kiện 

để SV tìm hiểu thực tế môi trường giáo dục ở các cơ sở giáo dục, nắm vững các chức năng, 

nhiệm vụ của người giáo viên để từ đó hình thành kỹ năng, thái độ và tình cảm nghề nghiệp. 
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Tạo môi trường cho chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức đã tích lũy ở vào thực tế 

hoạt động giáo dục và dạy học tại trường phổ thông; từ đó phát triển phẩm chất, năng lực sư 

phạm, kỹ năng thích ứng nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra SV sư phạm, chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên và yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông [H17.1.011].  

Hằng năm và khi có sự thay đổi về mặt nhân sự, phòng Đào tạo đều có phân công nhiệm 

vụ viên chức của phòng, trong đó có phân công cụ thể nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ người học. Như: 

Quản lý, thu nhận hồ sơ dự thi, dự tuyển các hệ đào tạo, bồi dưỡng; quản lý công tác thực tập 

tốt nghiệp, sư phạm; Quản lý, thực thiện các quy trình đào tạo; … [H17.1.012].   

- Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế hằng năm đều có tham mưu cho Hiệu trưởng 

Nhà trường ban hành kế hoạch và thông báo về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc 

tế của Trường. Trong đó nêu rõ mục đích nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH của sinh viên, góp 

phần nâng cao khả năng tự học, có phương pháp học tập thích hợp để nắm vững kiến thức về 

chuyên ngành đào tạo và có kỹ năng nghề thành thạo; Lập chương trình trao đổi và đào tạo sinh 

viên với đối tác nước ngoài. Đồng thời yêu cầu Lãnh đạo các Khoa triển khai cho sinh viên đăng 

ký đề tài NCKH trong năm học và tổng hợp số lượng đề tài, phiếu đăng ký đề tài, sau đó lập Hội 

đồng khoa học tổ chức tuyển chọn, xét duyệt đề cương đề tài NCKH của các sinh viên trong 

trường đã đăng ký. Tổ chức Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên từng năm học. Trong các kế 

hoạch hằng năm này cũng đã có phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân phụ trách một cách 

cụ thể, như: Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế lập kế hoạch, tổ chức triển khai các 

hoạt động NCKH, chịu trách nhiệm về qui trình đánh giá, kiểm tra, quản lý và công bố, chuyển 

giao kết quả NCKH. Lãnh đạo các đơn vị giao nhiệm vụ NCKH cho GV, tổ chức cho các cá 

nhân và nhóm đăng ký đề tài NCKH, tổ chức hội thảo và các hoạt động KH khác, lập bản tổng 

hợp của toàn đơn vị và gửi về Phòng QLKH&HTQT vào đầu năm học. Lãnh đạo các đơn vị 

chịu trách nhiệm về việc thực hiện công tác NCKH của đơn vị mình. . Phòng CTHSSV, các tổ 

chức Đoàn, Hội SV phối hợp với các khoa tổ chức các hoạt động NCKH, sáng chế, sáng kiến 

cho SV. Phòng CTHSSV và tổ chức Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm về công tác NCKH của 

SV và của các giảng viên trẻ là đoàn viên [H17.1.013]. 

Hằng năm và khi có sự thay đổi về mặt nhân sự, phòng QLKH&HTQT đều có phân công 

nhiệm vụ viên chức của phòng, trong đó có phân công cụ thể nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ người 

học. Cụ thể: Trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh 
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viên toàn trường; tổ chức hội đồng tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu đề cương, đề 

tài NCKH của CB, GV và SV toàn trường; tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập 

Hội đồng chấm khóa luận sinh viên. Phân công cho 01 cán bộ phụ trách quản lý hồ sơ và theo 

dõi hoạt động NCKH của SV toàn trường; theo dõi và tổng kết việc chấm khóa luận SV toàn 

trường; quản lý hoạt động đăng ký Sở hữu trí tuệ của CB, GV và sinh viên toàn trường; … 

[H17.1.014].  

- Các Khoa quản lý sinh viên hằng năm đều có kế hoạch cho các hoạt động phục vụ, hỗ 

trợ sinh viên, từ hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, thự tập, thực tế chuyên môn, 

rèn luyện, … Đồng thời các khoa cũng đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân phụ 

trách hoạt động phục vụ, hỗ trợ sinh viên như: phân công 01 lãnh đạo khoa phụ trách hoạt động 

của sinh viên, gồm các hoạt động: Quản lý nề nếp học tập và thi của sinh viên; quản lý công tác 

NCKH trong SV; đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của SV; phụ trách công tác Đoàn và 

Phong trào Thanh niên của khoa. Phân công 01 trợ lý CTHSSV với nhiệm vụ: Xây dựng chương 

trình công tác hoạt động phong trào thanh niên của khoa; hỗ trợ và theo dõi công các Đoàn 

Thanh niên cho Đoàn khoa; chỉ đạo hoạt động của Câu lạc bộ của sinh viên khoa. 01 Giáo vụ 

khoa thực hiện các nhiệm vụ: Thông báo lịch học tập cho sinh viên; theo dõi tình hình thực hiện 

nề nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy của các lớp do khoa quản lý; quản lý Sổ theo dõi 

giảng dạy và học tập của từng lớp, từng học kỳ; thông báo tới sinh viên các quy chế, quy định 

về học tập, kiểm tra, thi, các chế độ, chính sách; hướng dẫn sinh viên xin cấp các loại giấy tờ 

cần thiết theo đúng quy trình đã ban hành; tham gia xét tạm dừng học, buộc thôi học, học lại đối 

với sinh viên của các lớp thuộc khoa quản lý; kiểm tra kết quả học tập các học kỳ của sinh viên, 

thông báo cho sinh viên thuộc diện bị cảnh báo kết quả học tập để sinh viên biết [H17.1.015]. 

- Đoàn Thanh niên của Trường hằng năm đều ban hành chương trình công tác đoàn và 

phong trào thanh niên. Trong đó, có đề ra mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể về các hoạt 

động phục vụ, hỗ trợ người học. Như: Tổ chức hiệu quả các hoạt động phát huy khả năng sáng 

tạo của thanh niên trường học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên 

học tập, khởi nghiệp. Tiếp tục xây dựng các chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng 

công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên, chất lượng 

sinh hoạt chi đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong toàn trường …[H17.1.016]. 

Hội sinh viên hằng năm đều ban hành chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên. Trong 
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chương trình công tác hằng năm có xác định mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện các hoạt 

động phục vụ, hỗ trờ người học. Như: Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn 

luyện, học tập, nâng cao thể lực, tình nguyện và hội nhập, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong 

sinh viên, tạo môi trường để sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp; tổ chức 

các hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên về học tập, sinh hoạt, khởi nghiệp và việc làm; tập trung 

triển khai công tác xây dựng tổ chức Hội, chú trọng công tác phát triển hội viên; tập huấn, bồi 

dưỡng cán bộ Hội; đảm bảo lề lối làm việc của Ban chấp hành các Liên Chi hội trực thuộc; triển 

khai các nội dung và giải pháp: công tác tuyên truyền, triển khai phong trào sinh viên 5 tốt; sinh 

viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu 

khoa học; sinh viên rèn luyện thể chất; sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; sinh viên 

chủ động hội nhập quốc tế; chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên; … [H17.1.017]. 

Ban chấp hành Đoàn và Hội sinh viên các nhiệm kỳ đều có Quyết định phân công nhiệm 

vụ của các thành viên trong Ban chấp hành. Trong đó, có phân công cụ thể thành viên phụ trách 

công tác hỗ trợ, phục vụ đoàn viên, sinh viên. Như: phân công các phó bí thư Đoàn: Phụ trách 

hoạt động NCKH của chi đoàn giảng viên và sinh viên; phụ trách các hoạt động khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo cho sinh viên; Kết nối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hỗ trợ sinh 

viên khởi nghiệp; giới thiệu việc làm cho sinh viên; phân công cụ thể cho các ủy viên Ban chấp 

hành phụ trách công tác Đoàn, Hội từng Đoàn khoa trực thuộc; Hội sinh viên cũng có phân công 

cụ thể cho các ủy viên Ban chấp hành phụ trách từng mảng công tác, như: Hỗ trợ sinh viên trong 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên 

…[H17.1.018].  

Ngoài ra, trong các Chương trình công tác Đoàn, Hội và các kế hoạch của các hoạt động 

cụ thể của Đoàn, Hội hằng năm đều có sự phân công cụ thể cho các đơn vị, cá nhân phụ trách, 

trong đó có các hoạt động hỗ trợ, phục vụ sinh viên trong phần tổ chức thực hiện. … 

[H17.1.016], [H17.1.017], [H17.1.019]. 

Ngoài các đơn vị nêu trên, Nhà trường còn có hệ thống GV phụ trách công tác cố vấn học 

tập các lớp, có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ SV trong các hoạt động học tập, rèn luyện và trong sinh 

hoạt. Theo quy định, cố vấn học tập có nhiệm vụ: Hướng dẫn sinh viên đăng kí học phần từng 

học kỳ và tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho từng học kỳ, năm học 

và toàn khóa học; quản lý lớp sinh viên, thông tin cá nhân sinh viên; thông qua tình hình, kết 
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quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên đăng kí, điều chỉnh kế hoạch học tập 

cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh; thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 

(phổ biến quy định đánh giá, hướng dẫn thực hiện, chủ trì họp lớp đánh giá), hướng dẫn sinh 

viên thực hiện khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung theo đúng quy định, tiến độ; hướng dẫn, 

khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa 

học; các hoạt động văn, thể, mỹ lành mạnh, bổ ích; nắm tình hình chung của lớp phụ trách (về 

các mặt học tập, đời sống, sinh hoạt) thông qua báo cáo của Ban cán sự lớp; hướng dẫn, tư vấn 

cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường và các vấn đề khác có liên quan; … 

[H17.1.020].  

Hệ thống giám sát người học cũng đã được Trường Đại học Phú Yên thiết lập và triển khai. Bao 

gồm:  

(1) Hệ thống các đơn vị, cá nhân có nhiệm vụ phụ trách giám sát từng hoạt động cụ thể của người 

học: Ban giám hiệu đã có phân công cụ thể các cá nhân (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) phụ trách quản 

lý, giám sát, theo dõi các hoạt động của các đơn vị chức năng [H17.1.021]; Phòng đào tạo giám sát 

người học về hoạt động học tập (bao gồm quá trình đăng ký học tập, kết quả học tập, thực hành, thực 

tập, … của người học), phòng QLKH & HTQT giám sát người học về hoạt động NCKH; phòng 

CTHSSV giám sát người học về các hoạt động rèn luyện (gồm cả quá trình rèn luyện, kết quả 

rèn luyện, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ học tạm thời, học tiếp, chuyển trường, …) 

[H17.1.022]; Phòng Thanh tra “Chủ trì tổ chức thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, 

chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, 

chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; ...”; Các khoa: “Quản lý người 

học thuộc khoa; Xây dựng kế hoạch giảng dạy và phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc xây 

dựng thời khóa biểu; tổ chức và thực hiện việc kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của người 

học; quản lí và đánh giá các đề tài, đồ án môn học, khóa luận của người học; Xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các hoạt 

động văn – thể - mĩ, xã hội cho NH thuộc khoa”; Nhà trường cũng đã ban hành quy định về 

công tác cố vấn học tập và hằng năm đều có quyết định thành lập hệ thống cố vấn học tập với 

chức năng “theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên nhằm giúp sinh viên điều chỉnh 

kịp thời hoặc đưa ra lựa chọn đúng trong quá trình học tập, đồng thời quản lý, hướng dẫn và 

chỉ đạo lớp được phân công phụ trách” [H17.1.023].  
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(2) Nhà trường có hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá tiến trình học tập, kết quả học tập và 

nghiên cứu của người học, bao gồm: phần mềm quản lý đào tạo (do phòng Đào tạo quản lý); các 

văn bản quản lý, đánh giá tiến trình học tập, kết quả học tập, nghiên cứu của người học theo năm 

học và từng học kỳ như: Nhà trường quy định mỗi học kỳ đều tổ chức xét kết quả học tập của 

người học (để xét cấp học bổng Khuyến khích học tập, xét học tiếp, buộc ngừng học, cảnh báo 

học vụ) [H17.1.024]; mỗi năm học đều có tổng kết công tác NCKH của sinh viên [H17.1.025]; 

…  

(3) Hằng năm Nhà trường đều ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong đó có nội dung 

thanh, kiểm tra công tác giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần, … [H17.1.026]. 

Việc đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Nhà trường dựa trên Đề án vị trí việc 

làm được Trường xây dựng và cấp trên phê duyệt. Theo đó, từng vị trí việc làm của Nhà trường 

đều có những tiêu chí cụ thể, có thể đo lường được [H17.1.027]. Ngoài ra, theo quy định của 

Nhà nước, hằng năm Nhà trường đều tổ chức đánh giá xếp loại viên chức, đánh giá thi đua đối 

với cán bộ, viên chức dựa theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại được Nhà nước quy định và cấp 

trên hướng dẫn. Nhà trường cũng đã ban hành bộ chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) trong đó có 

các chỉ số đo lường cơ bản viên chức của trường [H17.1.028].  

Nhà trường cũng đã tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến khảo sát của NH và các bên liên 

quan bằng nhiều hình thức nhằm đo lường, đánh giá mức độ hài lòng về các hoạt động của Nhà 

trường, trong đó có dịch vụ hỗ trợ người học. Như: Hằng năm Nhà trường đều có tổ chức các 

buổi đối thoại giữa sinh viên với Nhà trường, qua đó sinh viên Nhà có thể trực tiếp nêu ý kiến 

của mình về các mặt công tác của Nhà trường, trong đó có hoạt động hỗ trợ người học [H17.1.0 

29]; Nhà trường cũng đã triển khai lấy ý kiến khảo sát sinh viên và các bên liên quan về các hoạt 

động của Nhà trường, trong đó có hoạt động hỗ trợ người học [H17.1.030]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

Trường Đại học Phú Yên đã ban hành quy định Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực 

thuộc Trường vào năm 2013, sau đó có điều chỉnh, bổ sung vào năm 2019. Trong đó các đơn vị 

chịu trách nhiệm tư vấn, dịch vụ hỗ trợ học tập cho NH được xác định cụ thế, gồm: (1) Phòng 

HCQT hỗ trợ NH trong việc sắp xếp, bố trí phòng học; quản lý, tổ chức sử dụng trang thiết bị 
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phục vụ, hỗ trợ học tập, nghiên cứu; Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng 

cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt của Nhà trường; Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh khu 

vực công cộng của Nhà trường, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; Tổ chức thực hiện 

việc chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho sinh viên; tổ chức thực hiện các chế độ về y tế, 

bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể cho sinh viên;  Tổ chức, quản lý hoạt động của ký túc xá 

theo đúng quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú và các quy định của Nhà trường về ký túc 

xá; Tổ chức thực hiện công tác đăng ký hộ khẩu, lập hộ tịch, theo dõi quản lý việc lưu trú, tạm 

trú, tạm vắng của sinh viên trong khu ký túc xá và nhà khách. (2) Phòng Đào tạo chịu trách 

nhiệm tư vấn, hỗ trợ NH ở các mặt sau: Xây dựng kế hoạch chung toàn trường về giảng dạy và 

học tập, đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; Chủ trì trong quy trình tổ chức, đánh giá đồ 

án hoặc khóa luận tốt nghiệp cho người học;  Xây dựng kế hoạch thực tập sư phạm, thực tập 

nghề nghiệp và tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên; Quản lý kết quả, hồ sơ đào tạo và hồ 

sơ cấp văn bằng, chứng chỉ do Trường đào tạo; (3) Phòng QLKH-HTQT chịu trách nhiệm tư 

vấn, hỗ trợ NH trong công tác nghiên cứu khoa học. (4) Phòng Đảm bảo chất lượng hỗ trợ NH 

trong công tác quản lý đề thi, tổ chức thi; cùng với Phòng Đào tạo quản lí các kết quả thi và giải 

quyết các đơn, thư khiếu nại của thí sinh liên quan đến công tác thi tuyển sinh. (5) Phòng 

CTHSSV chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ NH trong: xây dựng kế hoạch công tác sinh viên trong 

từng năm học, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác SV theo 

kế hoạch đã được phê duyệt; Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tư vấn đào tạo, 

hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người học; tổ chức và cung ứng các dịch vụ sinh hoạt, 

học tập và nghiên cứu khoa học cho người học. Các Khoa có trách nhiệm hỗ trợ, phục vụ NH 

trong các lĩnh vực: Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thực 

hiện quá trình đào tạo các ngành học, các lớp do khoa quản lí; Xây dựng kế hoạch giảng dạy; tổ 

chức và thực hiện việc kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của người học; Hướng dẫn NH 

thực tập tốt nghiệp, thực hành nghề; quản lí và đánh giá các đề tài, đồ án môn học, khóa luận 

của NH; phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế trong quá 

trình tổ chức, đánh giá đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp cho NH [H17.2.001].  

Các đơn vị chức năng của Trường đều có phân công viên chức đảm nhiệm công tác tư vấn, 

hỗ trợ NH. Các viên chức này của các đơn vị đều có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn 

thành tốt công tác tư vấn, hỗ trợ NH. Như: viên chức của các đơn vị Phòng Đào tạo, phòng 
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CTHSSV, phòng Đảm bảo chất lượng, phòng QLKH-HTQT, các Khoa đều có trình độ từ cử 

nhân trở lên, nhiều viên chức có trình độ từ thạc sĩ [H17.2.002]. Nhà trường cũng đã ban hành 

quy định về công tác Cố vấn học tập vào năm 2013, sau đó có điều chỉnh, bổ sung vào năm 

2018. Trong đó quy định về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 

của CVHT một cách cụ thể, rõ ràng. Cụ thể: CVHT phải có các tiêu chuẩn: “phải là viên chức, 

giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Phú Yên, có học vị cử nhân trở lên, có kinh nghiệm 

về công tác CVHT, nhiệt tình và tâm huyết với công tác CVHT, quản lý SV” [H17.2.003]. Thực 

hiện quy định, hằng năm Nhà trường đều có rà soát và bổ nhiệm lại CVHT [H17.2.004]. Các 

khoa quản lý SV của Trường đều có phân công hoặc hợp đồng 01 viên chức làm giáo vụ khoa. 

Trong các nhiệm vụ được phân công của Giáo vụ khoa có nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ NH về tất 

cả các mặt học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào, … [H17.2.005]. 

Trên cơ sở sự phân công của Nhà trường, hằng năm các đơn vị đều lập kế hoạch và triển 

khai các hoạt động phục vụ, hỗ trợ NH theo chức năng nhiệm vụ của mình. Cụ thể: 

- Phòng công tác học sinh – sinh viên hằng năm đều tham mưu cho lãnh đạo Trường ban hành 

Kế hoạch và Chương trình công tác sinh viên. Trong Kế hoạch công tác sinh viên hằng năm 

của Trường đã cụ thể hóa các nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ NH, bao gồm: Công tác giáo dục tư 

tưởng – văn hóa; công tác quản lý sinh viên, công tác thể dục – thể thao, công tác y tế, công 

tác hỗ trợ sinh viên [H17.2.006]. Trong Chương trình Công tác sinh viên hằng năm, các hoạt 

động phục vụ, hỗ trợ sinh viên được cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động theo từng tháng 

trong cả năm học [H17.2.007]. Trên cơ sở Kế hoạch – Chương trình Công tác SV, hằng năm 

Nhà trường đã triển khai thực hiện các kế hoạch cụ thể như: Kế hoạch nhập học, nhằm hỗ trợ 

tân SV làm các thủ tục nhập học, đăng ký ở KTX, biên chế SV vào các lớp của ngành học, giới 

thiệu CVHT, … [H17.2.008]; Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV đầu mỗi năm học để 

phổ biến cho SV về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, các văn bản hướng dẫn của nhà 

trường; các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập và rèn luyện của SV, … nhằm 

hỗ trợ NH trong các hoạt động này [H17.2.009]; Tổ chức khám sức khỏe đầu khóa học cho 

sinh viên; triển khai dịch vụ cung cấp trang phục thể thao cho sinh viên; tiếp nhận, xét cấp các 

loại học bổng ngoài ngân sách (do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ) nhằm hỗ trợ về 

tài chính cho NH đang gặp khó khăn nhưng có ý thức vươn lên trong học tập; …. 
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- Phòng Đào tạo hằng năm đều tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các kế hoạch của 

Trường nhằm phục vụ, hỗ trợ người học như: Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch thực tập tốt nghiệp 

(các ngành đào tạo ngoài sư phạm), Kế hoạch thực tập sư phạm, … Trong đó, kế hoạch đào tạo 

đã chi tiết hóa hoạt động đào tạo của trường theo tiến trình của năm học (đến từng tuần) nhằm 

hỗ trợ cho NH lập kế hoạch học tập, theo dõi, thực hiện kế hoạch học tập của mình [H17.2.010]; 

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hằng năm nhằm tạo điều kiện cho NH tiếp xúc với thực tế, gắn 

liền lý luận với thực tiễn, thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, … tạo cơ hội để 

NH tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, cơ 

quan, doanh nghiệp; qua đó hỗ trợ NH trải nghiệm, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, tự đánh 

giá năng lực bản thân, rèn luyện kỹ năng độc lập nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt mục tiêu 

đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội sau khi tốt nghiệp [H17.2.011]; Kế hoạch thực tập sư phạm 

hằng năm nhằm hỗ trợ NH trong việc tìm hiểu thực tế môi trường giáo dục ở các cơ sở giáo dục, 

nắm vững các chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên để từ đó hình thành kỹ năng, thái độ và 

tình cảm nghề nghiệp. Tạo môi trường cho chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức đã 

tích lũy ở trường vào thực tế hoạt động giáo dục và dạy học tại trường phổ thông; từ đó phát 

triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng thích ứng nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra SV sư phạm, 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông [H17.2.012].  

- Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế hằng năm đều có tham mưu cho Hiệu trưởng 

ban hành kế hoạch và thông báo về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường. 

Trong đó có triển khai công tác NCKH cho SV nhằm hỗ trợ NH trong việc rèn kỹ năng tự học, 

tự nghiên cứu. Tổ chức Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên từng năm học nhằm đánh giá công 

tác NCKH của NH theo từng năm [H17.2.013]. 

- Các Khoa quản lý sinh viên hằng năm đều có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho viên 

chức của Khoa, trong đó có phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ triển khai các hoạt động phục 

vụ, hỗ trợ sinh viên, bao gồm: quản lý, theo dõi, hỗ trợ quá trình học tập, nghiên cứu khoa học, 

rèn luyện của NH. Qua đó, cùng với CVHT, có cảnh báo học vụ đối với NH có kết quả học tập, 

rèn luyện yếu [H17.2.014]; Lập và triển khai Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cấp Khoa, theo đó 

các khoa đều có phân công GV phụ trách theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn NH trong quá trình thực 

tập [H17.2.015]; Dựa vào chương trình đào tạo, các Khoa cũng lập và triển khai Kế hoạch thực 
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tế bộ môn cho SV các ngành đào tạo nhằm hỗ trợ NH tiếp cận với thực tế của ngành học 

[H17.2.016]. 

- Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường, trên cơ sở Chương trình công tác đoàn và 

phong trào sinh viên, hằng năm đều xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch cho các hoạt 

động cụ thể, trong đó có hoạt động hỗ trợ, phục vụ người học như: Tổ chức chương trình “Tiếp 

sức mùa thi” nhằm hỗ trợ thí sinh thi, đăng ký xét tuyển vào Trường trong việc nộp hồ sơ, tìm 

kiếm chỗ trọ; Tổ chức chương trình “chào tân sinh viên” nhằm hỗ trợ NH trong quá trình làm 

quen với môi trường học tập, rèn luyện mới; Tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ, thệ dục – 

thể thao như: Hội thi Sinh viên khỏe, Chúng tôi là Đoàn viên, Hội thi tìm hiểu pháp luật, Kế 

hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm các ngày truyền thống của Đoàn, của SV hằng năm nhằm góp phần 

hỗ trợ giáo dục toàn diện cho NH (về thể chất, hiểu biết, văn hoá, văn nghệ, …); Tổ chức các 

chương trình tình nguyện như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Chủ nhật xanh, Xuân yêu thương, 

… nhằm một mặt hỗ trợ NH trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa tích cực, 

mặt khác nhằm đóng góp cho cộng đồng xã hội. Qua đó, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức 

cho NH trở thành công dân tốt [H17.2.017].  

Nhà trường đã triển khai các hoạt động giám sát tiến trình học tập và hiệu quả học tập của NH 

theo từng học kỳ và năm học. Cụ thể:  

Trong quy chế học vụ của Trường có quy định về thời gian, kế hoạch đào tạo, đăng ký và điều 

chỉnh khối lượng học tập, xếp hạng năm đào tạo và học lực, xét và công nhận tốt nghiệp, … 

[H17.2.018]. Triển khai thực hiện quy chế học vụ, Nhà trường đã ban hành các quy trình quản 

lý đào tạo đối với SV, gồm các quy trình: đăng ký học phần, hiệu chỉnh đăng ký học phần, học 

cải thiện điểm, đăng ký học tiếp, chuyển kết quả học tập, nghỉ học tạm thời, đăng ký học 

chương trình 2, chuyển trường, xét và cấp bằng tốt nghiệp [H17.2.019]. Trên cơ sở các quy 

trình quản lý đào tạo và phần mềm quản lý đào tạo, phòng Đào tạo luôn giám sát tiến trình học 

tập, kết quả học tập của NH ngay từ lúc triển khai đăng ký học phần cho NH. 

Sau mỗi học kỳ Nhà trường đều tổ chức họp xét học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học nhằm 

cảnh báo, thông báo đến khoa quản lý SV, CVHT và cho SV biết để khoa, CVHT có cảnh báo 

và hỗ trợ cho sinh viên trong việc lập kế hoạch học tập phù hợp nhằm cải thiện kết quả học tập 

trong học kỳ đến; thông báo đến các khoa có sinh viên bị buộc thôi học phối hợp với Phòng 

Công tác HSSV trình Hiệu trưởng ký Quyết định buộc thôi học và trả sinh viên về địa phương 
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theo đúng quy định, hoặc ra quyết định lùi về 01 khóa học đối với các sinh viên không đủ khả 

năng học tiếp chương trình đào tạo và có nguyện vọng chuyển xuống khóa sau [H17.2.020].  

Sau mỗi học kỳ Nhà trường cũng tổ chức họp xét kết quả rèn luyện, xét học bổng khuyến 

khích học tập (KKHT) cho SV các lớp. Trong quy định xét cấp học bổng KKHT của Trường 

có quy định việc sử dụng kết quả học tập của NH để làm tiêu chí cấp học bổng khuyến khích 

học tập, vì vậy các Khoa quản lý SV và phòng CTHSSV luôn giám sát được tiến trình học tập, 

hiệu quả học tập của NH [H17.2.021], [H17.2.022]. 

Ngoài ra, giúp Nhà trường trong công tác giám sát tiến trình học tập và hiệu quả học tập của 

NH còn có hệ thống Cố vấn học tập (CVHT). Theo quy định về công tác CVHT (ban hành 

kèm theo Quyết định số 630/QĐ-ĐHPY, ngày 31/10/2018 của Hiệu Trưởng Trường ĐH Phú 

Yên) quy định nhiệm vụ của CVHT gồm có nội dung: “Hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần 

từng học kỳ và tư vấn cho SV xây dựng kế hoạch học tập cho từng học kỳ, năm học, toàn khóa 

học; Nắm kết quả học tập của SV để tư vấn, hướng dẫn SV đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học 

tập cho phù hợp với năng lực, hoàn cảnh” [H17.2.023]. Theo đó, hệ thống CVHT thường 

xuyên theo dõi, giám sát tiến trình học tập và hiệu quả học tập của NH các ngành đào tạo được 

phân công trong suốt quá trình học tập của NH [H17.2.024]. Trong quá trình học tập, NH còn 

luôn chịu sự giám sát của các GV giảng dạy trên lớp thông qua điểm danh, giao bài tập, kiểm 

tra thường xuyên, … qua đó đánh giá quá trình học tập của NH đối với từng học phần/môn 

học. 

Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch và triển khai tổ chức 01 buổi đối thoại giữa SV 

với lãnh đạo Nhà trường, chuẩn bị cho các buổi đối thoại trực tiếp Nhà trường đều có thông báo 

cho SV các lớp gửi các ý kiến cần góp ý của mình cho ban tổ chức (P. CTHSSV) tổng hợp, gửi 

Lãnh đạo Trường và các đơn vị có liên quan để chuẩn bị nội dung trả lời cho SV [H17.2.025]. 

Trong buổi đối thoại trực tiếp, ngoài các câu hỏi mà SV đã gửi về Ban tổ chức đã được tổng 

hợp, SV có thể trực tiếp đặt các câu hỏi, trao đổi các ý kiến có liên quan đến tất cả các mặt hoạt 

động của trường: công tác dạy – học, công tác phục vụ, công tác hỗ trợ, … Lãnh đạo Trường 

phân công các lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc có liên quan đến các ý kiến trao đổi của SV 

trả lời, sau đó Lãnh đạo trường sẽ có kết luận. Sau mỗi lần đối thoại, Nhà trường đều có thông 

báo kết luận về công tác tổ chức buổi đối thoại và chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ vào các ý 

kiến, góp ý của SV để cải tiến các mặt công tác của Trường [H17.2.026]. 
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Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch lấy 

ý kiến sinh viên đối với các hoạt động đào tạo và phục vụ công tác dạy và học của Trường. 

Trong kế hoạch này, Nhà trường tiến hành khảo sát NH về 5 nội dung: Tiếp cận dịch vụ giáo 

dục, cơ sở vật chất, môi trường đào tạo, hoạt động đào tạo và kết quả đào tạo [H17.2.027].  Tuy 

nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà công tác khảo sát NH về hiệu quả của các hoạt động phục 

vụ, hỗ trợ và giám sát của Nhà trường chưa được triển khai một cách đều đặn qua các năm và 

cũng chưa bao quát hết các nội dung cần khảo sát. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 17.3.  Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được rà soát. 

Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học hằng năm đều được Nhà trường tiến hành rà 

soát, kiểm tra, đánh giá bằng nhiều hình thức khác nhau. Như: 

Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm “Giúp lãnh đạo trường 

và các đơn vị trong trường thu thập các thông tin chính xác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động quản lý, chỉ đạo”. Trong các nội dung thanh tra, kiểm tra hằng năm có các nội 

dung liên quan đến việc thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

NH như: thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch đào tạo của các bên liên quan (GV, 

NH, các đơn vị phòng, Khoa và SV) nhằm rà soát, đánh giá chất lượng công việc đã triển khai; 

kiểm tra công tác tổ chức dạy và học; tổ chức thi/kiểm tra; kiểm tra kết quả đào tạo; hoạt động 

sư phạm nhà giáo, … nhằm rà soát, đánh giá chất lượng các hoạt động nói chung và hoạt động 

phục vụ, hỗ trợ NH nói riêng [H17.3.001]. Sau khi thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

Nhà trường đều có báo cáo kết quả thanh, kiểm tra. Trong các báo cáo đó có đánh giá chất lượng 

các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH và đề xuất, kiến nghị các đơn vị, cá nhân liên quan có kế 

hoạch cải tiến chất lượng đối với các hoạt động còn hạn chế [H17.3.002]. 

Mỗi năm học, Nhà trường đều lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến 

sinh viên đối với các hoạt động đào tạo và phục vụ công tác dạy và học của Trường. Trong kế 

hoạch này, Nhà trường tiến hành khảo sát NH về 5 nội dung: Tiếp cận dịch vụ giáo dục, cơ sở 

vật chất, môi trường đào tạo, hoạt động đào tạo và kết quả đào tạo [H17.3.003]. Sau khảo sát, 

Nhà trường đã có Thông báo kết quả lấy ý kiến SV đối với các hoạt động đào tạo và phục vụ 

công tác dạy và học của Trường. Trong đó có đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ 
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trợ NH của trường và đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan đưa ra giải pháp/kế hoạch cải tiến 

chất lượng các hoạt động hỗ trợ, phục vụ NH. Như Thông báo kết quả lấy ý kiến SV đối với các 

hoạt động đào tạo và phục vụ NH nêu rõ: “Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ ý kiến phản 

hồi từ sinh viên, tổ chức họp đơn vị để đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan việc thực hiện 

nhiệm vụ của đơn vị, nhằm phát huy những việc đã làm tốt và phải khắc phục những việc còn 

hạn chế hoặc chưa thực hiện tốt trong thời gian qua; … cần đưa ra giải pháp và kế hoạch khắc 

phục ngay những việc ý kiến sinh viên phản ánh không hài lòng” [H17.3.004]. 

Từ năm học 2018 – 2019, Nhà trường đã triển khai kế hoạch kiểm tra công tác CVHT, 

nhằm rà soát, đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH của đội ngũ CVHT trong 

năm học theo quy định về Công tác CVHT [H17.3.005]. Sau kiểm tra có thông báo kết luận, 

trong đó có nhận xét ưu điểm, hạn chế của từng tổ CVHT và đề nghị cải tiến nhằm hỗ trợ tốt 

hơn cho NH trong quá trình học tập tại trường [H17.3.006]. 

Từ năm học 2021 – 2022, Nhà trường đã triển khai thực hiện việc khảo sát NH về công tác 

CVHT (vào tháng 12/2021) nhằm đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH của 

đội ngũ CVHT bằng hình thực trực tuyến thông qua biểu mẫu gửi đến SV đang theo học tại 

trường [H17.3.007]. Sau khi triển khai đã có tổng kết, phân tích số liệu và đánh giá về công tác 

hỗ trợ NH của đội ngũ CVHT. Theo khảo sát, “có 19/20 CVHT hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/20 

CVHT đạt yêu cầu về việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện 

đạo đức, … Đã kịp thời tư vấn, hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập phù 

hợp, nhắc nhở SV khi có biểu hiện vi phạm các quy định của nhà trường cũng như khi có kết 

quả học tập giảm sút.”. SV cũng có yêu cầu các CVHT cần quan tâm, gặp gỡ lớp nhiều hơn nữa 

và triển khai các hoạt động của lớp nhanh hơn. Qua đó, Nhà trường yêu cầu CVHT phải cải tiến 

nhằm nâng cao chất lượng công tác CVHT [H17.3.008]. 

Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch và triển khai tổ chức đối thoại giữa SV với Nhà 

trường. Nội dung buổi đối thoại được nêu rõ: “Sinh viên đóng góp ý kiến, nêu đề xuất, kiến nghị 

với Nhà trường về các lĩnh vực: giảng dạy - học tập, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động 

văn-thể-mỹ, cơ sở vật chất, chế độ chính sách của sinh viên, công tác quản lý và phục vụ của 

Nhà trường… Lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị, đoàn thể giải đáp thắc mắc, trao đổi về các 

ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của sinh viên”. Sinh viên các lớp tập hợp ý kiến cần trao đổi 

với Nhà trường, ghi thành văn bản, gửi về Phòng Công tác HSSV trước buổi đối thoại 
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[H17.3.009]. Trên cơ sở ý kiến của sinh viên, các lớp gửi về phòng Công tác HSSV tổng hợp 

thành văn bản gửi lãnh đạo Trường và các đơn vị có liên quan để chuẩn bị nội dung trả lời cho 

SV [H17.3.010]. Trong buổi đối thoại trực tiếp, ngoài các câu hỏi mà SV đã gửi về Ban tổ chức 

đã được tổng hợp, SV có thể trực tiếp đặt các câu hỏi, trao đổi các ý kiến có liên quan đến tất cả 

các mặt hoạt động của trường: công tác dạy – học, công tác phục vụ, công tác hỗ trợ, … Lãnh 

đạo Trường phân công các lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc có liên quan đến các ý kiến trao 

đổi của SV trả lời, sau đó Lãnh đạo trường sẽ có kết luận. Sau mỗi lần đối thoại, Nhà trường 

đều có thông báo kết luận, trong đó nêu rõ yêu cầu: “các đơn vị trực thuộc, đoàn thể và sinh 

viên trong toàn trường cần triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể, thiết thực để phát huy 

những mặt mạnh, nhân rộng các mô hình hay, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại nhằm 

tạo ra sự chuyển biến tích cực trong các mặt công tác của nhà trường từ dạy – học, phục vụ, 

thư viện, ký túc xá, công tác đoàn thể, chế độ chính sách cho sinh viên, … góp phần tạo môi 

trường học tập, rèn luyện, sinh hoạt sạch, đẹp, lành mạnh, thân thiện; Đề nghị các đơn vị gửi 

các giải đáp ý kiến đối thoại của sinh viên, các giải pháp của đơn vị mình về phòng Công tác 

học sinh – sinh viên để phòng Công tác học sinh – sinh viên tổng hợp và thông báo đến toàn thể 

Nhà trường” [H17.3.011]. Theo đó, hằng năm các đơn vị liên quan đều có rà soát, điều chỉnh, 

cải tiến chất lượng của các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH. Như: phòng Đào tạo đã tiến hành 

điều chỉnh các quy chế, quy trình đào tạo theo hướng phục vụ, hỗ trợ NH ngày càng hiệu quả, 

chất lượng hơn; phòng QLKH-HTQT cũng có điều chỉnh quy định về công tác NCKH của SV; 

phòng Công tác HSSV điều chỉnh và bổ sung các quy trình công tác SV; …   

Hệ thống giám sát NH hằng năm đều được Nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá và có kế 

hoạch cải tiến chất lượng hệ thống giám sát sau rà soát bằng nhiều hình thức khác nhau. Như: 

Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm “phát hiện những điểm 

chưa phù hợp trong quy chế, quy định về công tác quản lý để kiến nghị với Hiệu trưởng có biện 

pháp khắc phục; …, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo”. Trong 

các nội dung thanh tra, kiểm tra hằng năm có các nội dung liên quan đến việc thực hiện rà soát, 

đánh giá hệ thống giám sát NH như: thanh tra, kiểm tra các hoạt động đào tạo: công tác tuyển 

sinh, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, quản lý dạy và học, kết quả đào tạo, …; công 

tác thi kiểm tra: kế hoạch tổ chức thi, thực hiện quy chế thi; hoạt động sư phạm nhà giáo; kiểm 

tra việc thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị; kiểm tra việc thực hiện nề nếp, lề lối làm 
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việc; … [H17.3.001]. Sau khi thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra Nhà trường đều có báo 

cáo kết quả thanh, kiểm tra các hoạt động cụ thể. Trong các báo cáo đó có đánh giá chất lượng, 

hiệu quả của hệ thống giám sát NH và đề xuất, kiến nghị các đơn vị, cá nhân liên quan có kế 

hoạch cải tiến chất lượng. Cụ thể như: Báo cáo kết luận kiểm tra công tác tuyển sinh đánh giá: 

“Công tác chuẩn bị xét tuyển và tổ chức xét tuyển được thực hiện công khai, minh bạch đảm 

bảo chất lượng đầu vào, thực hiện theo quy trình và kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo quy định của 

Bộ GDĐT”; đồng thời cũng có kiến nghị để cải tiến chất lượng sau kiểm tra: “(1) Các đơn vị 

của Nhà trường cần phối hợp và đổi mới công tác truyền thông, để thông tin tuyển sinh của Nhà 

trường đảm bảo công khai, chính xác, nhanh đến với người học và xã hội, nhằm thu hút thí sinh 

đăng ký xét tuyển các ngành do Nhà trường tổ chức tuyển sinh. (2) Nhà trường nên sớm thành 

lập Tổ Truyền thông và Tuyển sinh để nghiên cứu, cải tiến các hình thức/phương thức quảng 

bá, tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp một cách hiệu quả.”. [H17.3.002]. 

Mỗi năm học, Nhà trường đều lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến 

sinh viên đối với các hoạt động đào tạo và phục vụ công tác dạy và học của Trường. Trong kế 

hoạch này, Nhà trường tiến hành khảo sát NH về các nội dung: Tiếp cận dịch vụ giáo dục, cơ sở 

vật chất, môi trường đào tạo, hoạt động đào tạo và kết quả đào tạo [H17.3.003]. Sau khảo sát, 

Nhà trường đã có Thông báo kết quả lấy ý kiến sinh viên đối với các hoạt động đào tạo và phục 

vụ công tác dạy và học của Trường. Trong đó có đánh giá chất lượng và kiến nghị về việc cải 

tiến chất lượng hệ thống giám sát NH: “Các đơn vị chức năng có trách nhiệm tham mưu cho 

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế nhằm phát huy 

hiệu quả tất cả các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.” 

[H17.3.004] 

Từ năm học 2018 – 2019, Nhà trường đã triển khai kế hoạch kiểm tra công tác CVHT, 

nhằm rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ CVHT – một bộ phận trong hệ thống giám sát NH 

của trường, theo quy định về Công tác CVHT [H17.3.005]. Sau kiểm tra có thông báo kết luận, 

trong đó có nhận xét ưu điểm, hạn chế của từng tổ CVHT và đề nghị cải tiến chất lượng công 

tác giám sát NH trong quá trình học tập tại trường [H17.3.006]. 

Từ năm học 2021 – 2022, Nhà trường đã triển khai thực hiện khảo sát NH về công tác 

CVHT nhằm đánh giá chất lượng hoạt động để có giải pháp cải tiến chất lượng giám sát NH của 

đội ngũ CVHT bằng hình thực trực tuyến thông qua biểu mẫu gửi đến SV đang theo học tại 
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trường [H17.3.007]. Sau khi triển khai đã có tổng kết, phân tích số liệu và đánh giá về công tác 

hỗ trợ NH của đội ngũ CVHT. Theo khảo sát, “có 19/20 CVHT hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/20 

CVHT đạt yêu cầu về việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện 

đạo đức, … Đã kịp thời tư vấn, hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập phù 

hợp, nhắc nhở SV khi có biểu hiện vi phạm các quy định của nhà trường cũng như khi có kết 

quả học tập giảm sút.”. SV cũng có yêu cầu các CVHT cần quan tâm, gặp gỡ lớp nhiều hơn nữa 

và triển khai các hoạt động của lớp nhanh hơn. [H17.3.008].  

Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch và triển khai tổ chức đối thoại giữa SV với Nhà 

trường. Nội dung buổi đối thoại được nêu rõ: “Sinh viên đóng góp ý kiến, nêu đề xuất, kiến nghị 

với Nhà trường về các lĩnh vực: giảng dạy - học tập, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động 

văn-thể-mỹ, cơ sở vật chất, chế độ chính sách của sinh viên, công tác quản lý và phục vụ của 

Nhà trường…”. [H17.3.009]. Phòng Công tác HSSV tập hợp ý kiến của SV cần trao đổi với 

Nhà trường, gửi về trước buổi đối thoại, gửi lãnh đạo Trường và các đơn vị có liên quan để 

chuẩn bị nội dung trả lời cho SV [H17.3.010]. Trong buổi đối thoại trực tiếp, ngoài các câu hỏi 

mà SV đã gửi về Ban tổ chức đã được tổng hợp, SV có thể trực tiếp đặt các câu hỏi, trao đổi các 

ý kiến có liên quan đến tất cả các mặt hoạt động của trường, trong đó có hoạt động giám sát NH. 

Lãnh đạo Trường phân công các lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc có liên quan trả lời các ý 

kiến trao đổi của SV, sau đó Lãnh đạo trường sẽ có kết luận. Sau mỗi lần đối thoại, Nhà trường 

đều có thông báo kết luận về công tác tổ chức buổi đối thoại và chỉ đạo các đơn vị liên quan căn 

cứ vào các ý kiến, góp ý của SV để cải tiến các mặt công tác của Trường. Cụ thể như: “Nhà 

trường đề nghị các đơn vị khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại nhằm tạo ra sự chuyển 

biến tích cực trong các mặt công tác của nhà trường từ dạy – học, phục vụ, thư viện, ký túc xá, 

công tác đoàn thể, chế độ chính sách cho sinh viên, …” [H17.3.011]. 

Tất cả các thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của SV được lưu trữ và quản 

lý bởi phần mềm quản lý đào tạo do Phòng ĐT quản lý. Sau mỗi học kỳ, Phòng ĐT kết hợp với 

Phòng CTHSSV lập báo cáo tổng hợp về kết quả học tập và rèn luyện của SV. Lãnh đạo trường 

tổ chức các cuộc họp cùng lãnh đạo Phòng ĐT, Phòng CTHSSV để đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện của NH thông qua các cuộc họp: Xét học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học; xét kết 

quả rèn luyện; xét học bổng khuyến khích học tập. Đồng thời qua đó, rà soát, kiểm tra chất 

lượng, hiệu quả của hệ thống giám sát NH, để có kế hoạch hành động, đề ra biện pháp khắc phục 
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phù hợp, kịp thời nhằm cải tiến chất lượng của hệ thống giám sát NH [H17.3.012].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Nhà trường luôn nỗ lực cải thiện chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH thông 

qua các hành động khắc phục, cải tiến trên cơ sở rà soát các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH. 

Tất cả viên chức của Trường đều có trách nhiệm cùng tham gia vào việc phát hiện các điểm 

không phù hợp, các điểm bất hợp lý trong hệ thống hành chính, trong triển khai công việc, để từ 

đó có biện pháp khắc phục, cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu và sự 

hài lòng của các bên liên quan. Cụ thể như: 

Cải tiến hệ thống văn bản: Các chính sách, quy chế, quy định của Nhà trường hằng năm 

đều được các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiến hành rà soát, cập 

nhật điều chỉnh cho phù hợp nhằm phục vụ, hỗ trợ NH ngày càng tốt hơn. Ví dụ như Quy chế 

học vụ được Phòng ĐT thường xuyên cập nhật, điều chỉnh qua các năm 2017, 2018, 2021 

[H17.4.001]. Trong những lần ban hành mới, quy chế học vụ đã có các điều chỉnh như: tỷ lệ 

đánh giá điểm thường xuyên và cuối kỳ các học phần từ 30/70 thành 50/50, điều chỉnh thời điểm 

xét tốt nghiệp, …; Phòng CTHSSV hằng năm đều ban hành Kế hoạch, chương trình công tác 

SV theo yêu cầu mỗi năm học [H17.4.002]; Công tác CVHT cũng đã được điều chỉnh, cải tiến 

theo hướng hiệu quả, chất lượng bằng việc ban hành quy định mới có điều chỉnh và bổ sung 

chức năng, nhiệm vụ của CVHT [H17.4.003], đồng thời công tác CVHT cũng thường xuyên 

được Nhà trường kiểm tra (các năm 2019, 2021), hay tiến hành khảo sát SV về công tác CVHT 

(từ năm 2021), nhằm đánh giá chất lượng phục vụ, hỗ trợ NH theo quy định công tác CVHT, 

đồng thời nhằm rà soát, cải tiến công tác này theo hướng phục vụ, hỗ trợ NH ngày càng hiệu 

quả hơn; Các quy trình quản lý đào tạo, quy trình công tác SV cũng được các đơn vị chức năng 

rà soát, điều chỉnh nhằm phục vụ, hỗ trợ NH theo hướng hiệu quả hơn [H17.4.004]; Các quy 

định về chế độ, chính sách đối với SV cũng được Nhà trường điều chỉnh mỗi khi có sự hướng 

dẫn thay đổi về chính sách của Nhà nước, như quy định về xét cấp học bổng KKHT, quy định 

về đánh giá kết quả rèn luyện, quy định về học phí, … [H17.4.005]. 

Nhà trường cũng luôn nỗ lực để cải tiến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nhằm phục 

vụ và hỗ trợ NH được ngày càng tốt hơn. Hằng năm Nhà trường đều có kế hoạch mua sắm, sửa 
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chữa trang thiết bị và cơ sở vật chất như: hệ thống máy tính, wifi, máy chiếu trang bị cho các 

phòng học; sửa chữa khu Ký túc xá SV, sửa chữa phòng học, bàn ghế; mua giáo trình, tài liệu 

tham khảo; cải thiện phần mềm quản lý đào tạo, quản lý SV [H17.4.006]. 

Nhà trường đã mua, sử dụng phần mềm quản lý đào tạo với các phân hệ cơ bản như: đăng 

ký học phần, quản lý kết quả đào tạo, quản lý SV, chia thời khoá biểu. Các viên chức của Phòng 

ĐT đã nỗ lực để cải tiến phần mềm quản lý đào tạo nhằm phục vụ, hỗ trợ NH ngày càng tốt hơn. 

Đến nay, hầu hết cơ sở dữ liệu về quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo của trường đều được 

quản lý bằng phần mềm này [H17.4.007].  

Cơ sở dữ liệu về kết quả đào tạo, đánh giá NH của Nhà trường đã được số hoá, được quản 

lý chặt chẽ bởi các đơn vị chức năng (Phòng ĐT, các Khoa, CVHT), có hệ thống, dễ truy xuất 

khi NH có nhu cầu. Sau mỗi học kỳ, Nhà trường đều tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả học 

tập, kết quả rèn luyện của NH với sự chủ trì của lãnh đạo Trường và sự tham gia của các đơn vị, 

cá nhân có liên quan. Sau cuộc họp đều có kết luận, có cơ sở dữ liệu về kết quả học tập, rèn 

luyện của NH [H17.4.008], [H17.4.009]. Trên cơ sở đó, Nhà trường lập danh sách những SV 

có kết quả học tập yếu kém, bị cảnh báo học vụ gửi về các khoa. Các Khoa theo dõi nhắc nhở 

SV, CVHT có nhiệm vụ hỗ trợ NH trong việc xây dựng kế hoạch học tập, tìm kiếm biện pháp 

để nâng cao kết quả học tập của NH [H17.4.003]. Những SV trong diện bị buộc thôi học đều 

đúng theo quy chế học vụ, có nêu rõ lý do buộc thôi học. Phòng CTHSSV, trên cơ sở kết quả 

học tập của NH và đề nghị của Phòng ĐT, soạn quyết định buộc thôi học để tham mưu cho lãnh 

đạo trường ban hành và chịu trách nhiệm trong việc thông báo cho NH, phụ huynh và địa phương 

NH [H17.4.010].  

Các hoạt động hỗ trợ NH cũng được Nhà trường cải tiến nhằm tạo điều kiện cho NH nâng 

cao kết quả học tập và rèn luyện, đáp ứng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo cũng như yêu cầu 

của nhà tuyển dụng. Như: trong Tuần sinh hoạt công dân – HSSV có nội dung hướng dẫn phương 

pháp học tập ở bậc đại học cho SV năm thứ nhất; mời các nhà tuyển dụng tư vấn cho SV năm 

cuối chuẩn bị tốt nghiệp về các kỹ năng cần thiết cho SV sắp tốt nghiệp; có chuyên đề giáo dục 

phổ biến luật lao động, luật viên chức chho SV sắp tốt nghiệp [H17.4.011]; Ký kết thoả thuận 

hợp tác với các doanh nghiệp, trong đó có nội dung về việc doanh nghiệp tạo điều kiện cho SV 

của trường được thực tập tốt nghiệp và tuyển dụng SV tốt nghiệp tại trường [H17.4.012]; hằng 

năm, các khoa đều tiến hành rà soát, điều chỉnh, cải tiến các chương trình đào tạo theo hướng 
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để NH tiếp cận với hoạt động nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng [H17.4.013]; 

các Khoa đều xây dựng kế hoạch rèn luyện thường xuyên, thực hành, thực tế bộ môn cho các 

lớp cũng như chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trong việc gửi SV đến thực tập tốt nghiệp, 

nhằm hỗ trợ NH trong việc nâng cao kết quả học tập và thực hành nghề nghiệp [H17.4.014]; … 

Nhà trường đã triển khai kế hoạch khảo sát NH đối với các hoạt động đào tạo, phục vụ 

công tác dạy học; khảo sát nhằm đo lường sự hài lòng của NH đối với dịch vụ giáo dục công; 

khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên; khảo sát về hoạt động của CVHT [H17.4.015]. 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của NH về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và hệ thống giám 

sát NH được thể hiện qua các bảng sau: 

Bảng 17.4.1. Kết quả khảo sát sự hài lòng của NH đối với dịch vụ giáo dục công 

TT Nội dung khảo sát 

Mức độ hài lòng của NH (%) 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Không 

hài lòng 
Phân vân Hài lòng 

Rất hài 

lòng 

1 
Tiếp cận dịch vụ giáo 

dục công 
4,1 10,1 16,3 55,7 13,8 

2 Cơ sở vật chất 7,7 23,3 24,7 38,9 5,5 

3 Môi trường đào tạo 2,8 8,1 18,3 56,6 14,2 

4 Hoạt động đào tạo 3,2 11,6 23,9 53,7 7,9 

5 Kết quả đào tạo 1,7 10,1 25,1 55,8 7,3 

[H17.4.016] 

Bảng 17.4.2. Kết quả khảo sát sự hài lòng của NH về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

TT 
Khoa/nội 

dung 

I. Thực hiện quy 

chế đào tạo 

giảng dạy và thể 

hiện tác phong 

sư phạm/ điểm 

TB 

II. Nội dung 

và phương 

pháp giảng 

dạy/điểm TB  

III. Đánh 

giá kết quả 

học tập của 

người học/ 

điểm TB  

IV.ý kiến 

chung về 

hoạt động 

giảng dạy/ 

điểm TB  

1 
Khoa Khoa 

học Tự nhiên 
4,9 - 5,0 4,8 - 5,0 4,9 - 5,0 4,9 - 5,0 

2 
Khoa Xã hội 

Nhân văn 
4,4 - 5,0 4,4 -5,0 4,4 - 5,0 4,4 - 5,0 

3 
Khoa Ngoại 

Ngữ 
4,8 - 4,9 4,8 - 4,9 4,8 - 4,9 4,8 - 4,9 

4 
Khoa Chính 

trị 
4,5 - 5,0 4,7 - 4,9 4,7 - 4,9 4,7 - 5,0 

5 Khoa Nghệ 4,5 4,5 4,5-4,6 4,5 
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thuật 

6 
Khoa GDTC - 

QP 
4,9 - 5,0 4,9 - 5,0 5,0 4,9 - 5,0 

[H17.4.017] 

Bảng 17.4.3. Kết quả khảo sát sự hài lòng của NH đối với hoạt động của CVHT 

Số lượng 

CVHT được 

khảo sát 

Số lượng 

phiếu 

khảo sát 

Không 

thực hiện 

Có thực hiện 
Đánh 

giá 
Không 

đạt 
Đạt Tốt 

20 760 86 124 2382 7241 Tốt 

[H17.4.018] 

Theo kết quả khảo sát ở bảng 17.4.3. cho thấy Nhà trường đã tiến hành khảo sát tất cả các 

CB-GV làm công tác CVHT, với số lượng SV tham gia khảo sát là 760 SV đang học tại Trường. 

Theo bảng trên có thể thấy được đa số CVHT đều đã được SV đánh giá là từ mức đạt trở lên. 

Kết quả khảo sát từ các bảng trên đã cho thấy tỷ lệ NH hài lòng về các hoạt động phục vụ, 

hỗ trợ và hệ thống giám sát NH của Nhà trường là tương đối cao. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 17 

1. Tóm tắt những điểm mạnh 

- Nhà trường đã có tương đối đầy đủ các quy chế, quy định, văn bản, kế hoạch và phân 

công nhiệm vụ thể cho các đơn vị, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động phục vụ, hỗ trợ 

NH. Như: quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; các quy chế học vụ, quy 

chế rèn luyện, các quy trình đào tạo, rèn luyện, kế hoạch đào tạo, kế hoạch, chương trình công 

tác SV, chương trình công tác Đoàn – Hội; … 

- Nhà trường đã có hệ thống giám sát NH bao gồm: (1) các đơn vị, cá nhân phụ trách 

giám sát, (2) hệ thống cơ sở dữ liệu về giám sát NH (phần mềm quản lý; CSDL đánh giá tiến 

trình học tập, kết quả học tập và nghiên cứu của NH), (3) có đầy đủ kế hoạch và triển khai 

thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

- Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học đã 

được Nhà trường quan tâm triển khai thực hiện một cách tương đối đầy đủ nhằm đáp ứng nhu 

cầu của các bên liên quan. Bao gồm: Có đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn, dịch vụ hỗ trợ học tập 

cho người học; Có đội ngũ nhân viên hỗ trợ có đủ trình độ tư vấn, hỗ trợ người học; Có triển 

khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học; Có triển khai các hoạt động giám sát tiến trình 

học tập và hiệu quả học tập của người học và Có khảo sát người học về hiệu quả của các hoạt 
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động phục vụ, hỗ trợ và giám sát. 

- Nhà trường luôn xem trọng chất lượng, hiệu quả của hệ thống giám sát NH và thường 

xuyên tiến hành công tác đánh giá hiệu quả, chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH và 

có kế hoạch cải tiến chất lượng sau rà soát. Bao gồm nhiều hình thức, nội dung khác nhau: kế 

hoạch thanh, kiểm tra hằng năm hoạt động dạy – học; Phần mềm quản lý đào tạo; Tổ chức họp 

xét kết quả học tập của NH; kiểm tra công tác CVHT; …   

- Các hoạt động phục vụ, hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát NH đã được Nhà trường 

tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng nhằm cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan tương đối đầy đủ. Bao gồm: cải tiến các văn bản, quy định về hoạt động phục vụ, 

hỗ trợ NH và hệ thống giám sát NH; cải tiến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở dữ liệu 

để phục vụ hoạt động đào tạo theo hướng hiệu quả, chất lượng; cải tiến hệ thống tổ chức nhân 

sự phục vụ, hỗ trợ và giám sát NH; …  

- Nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát NH về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ NH và hệ 

thống giám sát NH nhằm có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đối với công tác này. Kết 

quả khảo sát cho thấy sự hài lòng của NH đối với các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và hệ thống 

giám sát NH của Nhà trường là tương đối cao.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Nhà trường chưa cụ thể, chi tiết hoá được bộ tiêu chí riêng nhằm phục vụ công tác đánh 

giá năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên hỗ trợ.  

- Công tác khảo sát NH về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát của Nhà 

trường chưa được đều đặn qua các năm, cũng chưa bao quát hết các nội dung cần khảo sát. 

- Nhà trường chưa hoàn thiện được những tiêu chí, chỉ số đánh giá cho từng hoạt động 

phục vụ, hỗ trợ NH chưa thực sát với yêu cầu của công tác đánh giá, các biểu mẫu khảo sát chưa 

thực sự đầy đủ các thông tin cần khảo sát, chưa thống nhất về cách thức đánh giá và chưa được 

tiến hành đều đặn.  

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị, cá nhân 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 
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1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Nhà trường phải xây 

dựng và ban hành bộ 

tiêu chí đánh giá năng 

lực của đội ngũ cán bộ, 

nhân viên hỗ trợ. 

Lãnh đạo trường 

và các đơn vị 

liên quan: 

Phòng QLCL; 

Phòng Đào tạo, 

Phòng 

CTHSSV, 

Phòng NCKH & 

HCQT 

Bắt đầu từ học kỳ 

2 năm học 2021 - 

2022 đến hết học 

kỳ 1 năm học 

2022 – 2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Hằng năm Trường 

phải ban hành kế 

hoạch, triển khai công 

tác khảo sát NH về 

hiệu quả các hoạt động 

phục vụ, hỗ trợ, giám 

sát và phải gồm đủ các 

nội dung cần khảo sát. 

Lãnh đạo trường 

và các đơn vị 

liên quan: 

Phòng QLCL;  

Phòng  

CTHSSV;  

Phòng ĐT 

Bắt đầu từ học kỳ 

2 năm học 2021 - 

2022  

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Nhà trường phải ban 

hành quy định về công 

tác rà soát, điều chỉnh, 

cải tiến các hoạt động 

của Trường 

Lãnh đạo 

Trường; các đơn 

vị liên quan 

(Phòng QLCL; 

Phòng ĐT; 

Phòng QLKH & 

HTQT; Phòng  

CTHSSV) 

Bắt đầu từ học kỳ 

2 năm học 2021 – 

2022 đến hết học 

kỳ 1 năm học 

2022 - 2023 

 

 

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn 17 4.50 

Tiêu chí 17.1 5 

Tiêu chí 17.2 4 

Tiêu chí 17.3 5 

Tiêu chí 17.4 4 

Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 
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Tiêu chí 18.1: Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà 

soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt 

động liên quan đến nghiên cứu. 

Tại trường ĐHPY, Nhà trường phân công 01 đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách các công 

tác liên quan lĩnh vực NCKH của Trường [H18.1.001]. Công tác quản lý, thực hiện giám sát, rà 

soát các hoạt động NCKH của Nhà trường còn được thực hiện bởi HĐ KHĐT Trường 

[H18.1.002], CB phụ trách công tác NCKH của Khoa chuyên môn [H18.1.003] và các chuyên 

viên làm việc tại Phòng QLKH & HTQT [H18.1.004].  

Cụ thể, Trường ĐHPY đã thành lập HĐ KHĐT nhiệm kỳ 2017-2022 theo Quyết định số 

115/QĐ-ĐHPY ngày 21/3/2018, Quyết định số 75/QĐ-ĐHPY ngày 03/3/2020 về việc kiện toàn 

HĐ KHĐT Trường ĐHPY (có thay đổi, bổ sung) và đồng thời ban hành quy định tổ chức và 

hoạt động của HĐ KHĐT Trường ĐHPY nhiệm kỳ 2017-2022 theo Quyết định số 686/QĐ-

ĐHPY ngày 21/12/2017 [H18.1.002]. Hội đồng có chức năng tổ chức, tư vấn cho hiệu trưởng 

về hoạt động NCKH và khoa học công nghệ [H18.1.002]. Theo điều 2 của Quy định tổ chức và 

hoạt động của HĐ KHĐT Trường ĐHPY, Hội đồng có nhiệm vụ “định hướng phát triển khoa 

học công nghệ; lập kế hoạch hợp tác với cơ sở NCKH, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và 

cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến khoa học và công 

nghệ; đánh giá chất lượng của Tạp chí khoa học Trường ĐHPY, đánh giá việc tổ chức và quản 

lý đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ của các đơn vị trong trường”; HĐ KHĐT còn có 

nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá về chất lượng, hiệu quả việc tổ chức và quản lý đào tạo, 

hoạt động khoa học công nghệ của các đơn vị trong trường, trên cơ sở đó tư vấn khắc phục hạn 

chế [H18.1.002]. Tiếp theo, phòng QLKH & HTQT có chức năng tham mưu và giúp Hiệu 

trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác 

NCKH của Trường theo điều 8 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phòng, 

ban, khoa, trung tâm trực thuộc Trường ĐHPY đã được ban hành [H18.1.005 (2)]. Phòng QLKH 

& HTQT có nhiệm vụ giám sát giúp Lãnh đạo Trường tổ chức thực hiện công tác NCKH, theo 

dõi việc tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện, chuyển giao công nghệ các đề tài, công trình 

NCKH…rà soát, xây dựng các chương trình kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về NCKH và chuyển 

giao công nghệ [H18.1.005]. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Trưởng phòng QLKH & HTQT phân 

công nhân sự cụ thể để thực hiện việc giám sát, rà soát các hoạt động NCKH, chuyển giao công 
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nghệ của GV, sinh viên [H18.1.004]. Bên cạnh đó, tại các Khoa chuyên môn, Lãnh đạo Khoa 

cũng phân công CB phụ trách công tác NCKH của đơn vị. CB phụ trách công tác NCKH của 

Khoa có nhiệm vụ theo dõi, giám sát hoạt động NCKH của giảng viên, sinh viên; Thống kê, 

tổng kết hoạt động NCKH của giảng viên và sinh viên hàng năm [H18.1.003].  

Năm 2012, Tạp chí Khoa học Trường ĐHPY đã được cấp phép hoạt động theo giấy phép 

số 1167/GP-BTTTT ngày 29/6/2012 và cơ cấu nhân sự theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHPY 

[H18.1.006]. Đây là đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Trường, thực hiện chức năng thông tin lý 

luận và thực tiễn về khoa học & công nghệ của Trường [H18.1.007]. Nhiệm vụ của Tạp chí 

khoa học được thực hiện theo Quy định về chức năng nhiệm vụ của Tạp chí khoa học đã được 

ban hành [H18.1.007] và Điều 15 của Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

Trường ĐHPY [H18.1.005]. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng biên tập, Phó tổng biên tập, Hội 

đồng biên tập và Ban thư ký – trị sự được quy định tại các điều 6, điều 7, điều 8, và điều 9 của 

Quy chế hoạt động của Tạp chí khoa học Trường ĐHPY [H18.1.007 (2)]. 

Ngoài ra, năm 2015 Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp – sinh học Trường ĐHPY 

cũng được thành lập theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHPY, đến năm 2020 Nhà trường đổi tên 

thành Trung tâm Khoa học công nghệ Trường ĐHPY [H18.1.008]. Trung tâm có chức năng: tổ 

chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học do cơ quan giao về lĩnh vực nông nghiệp, sinh 

học; Tổ chức triển khai và hợp tác với các Sở, Ngành, các đơn vị, các cơ sở sản xuất thực hiện 

các dự án chuyển giao khoa học công nghệ, các hợp đồng kinh tế khoa học kĩ thuật vào sản xuất 

chuyển giao quy trình công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, sinh học; Tạo ra các sản phẩm 

khoa học công nghệ mới [H18.1.005], [H18.1.007], [H18.1.008].  

Vào năm 2021, Nhà trường thành lập Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của 

trường ĐHPY. Câu lạc bộ có chức năng tư vấn và đào tạo khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động 

khởi nghiệp, hỗ trợ, tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu từ, tổ chức thông tin các hoạt 

động khởi nghiệp [H18.1.009]. 

Trên cơ sở các quy định, các văn bản pháp quy của Chính phủ và của Bộ GD & ĐT, phòng 

QLKH & HTQT đã tham mưu, xây dựng các quy định, quy trình về NCKH của GV, SV. Đây 

là cơ sở để thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu, các quy định cụ thể như: Quy 

định NCKH của giảng viên Trường ĐHPY [H18.1.010]; Quy định NCKH của sinh viên Trường 

ĐHPY [H18.1.011]; Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường ĐHPY 
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[H18.1.012]; Quy chế quản trị tài sản trí tuệ Trường ĐHPY [H18.1.013 (1)]; Quy định trích dẫn 

và chống đạo văn của Trường ĐHPY [H18.1.013 (2)]; Quy định về khen thưởng các hoạt động 

khoa học và công nghệ của Trường ĐHPY [H18.1.014]; Quy định về tiêu chuẩn đạo đức trong 

hoạt động KHCN của Trường ĐHPY [H18.1.015]; Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ 

hằng năm [H18.1.016]; HĐ KHĐT tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐ KHĐT 

Trường ĐHPY [H18.1.017].  

Như trong quy định NCKH của giảng viên trường ĐHPY, điều 17 nêu rõ “Các đơn vị có 

trách nhiệm tổ chức, quản lý, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ NCKH của đơn vị; chịu trách 

nhiệm đôn đốc, giám sát về mặt chuyên môn các nhiệm vụ NCKH của đơn vị” [H18.1.010 (2)]. 

Theo điều 15 của quy định NCKH của sinh viên Trường ĐHPY, “Phòng QLKH & HTQT tham 

mưu, giúp Nhà trường chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động NCKH của sinh viên; giám sát tiến 

độ thực hiện đề tài; Phòng Kế hoạch - Tài chính Phối hợp Phòng QLKH & HTQT giám sát kết 

quả thực hiện đề tài, từ đó cấp kinh phí thực hiện đề tài cho chủ nhiệm đề tài” [H18.1.011 (2)]. 

Ngoài ra, việc chỉ đạo cụ thể còn được thể hiện trong Báo cáo kết quả công tác hàng tháng và 

Kế hoạch công tác tháng tiếp theo [H18.1.018].  

Trong quy định về NCKH của giảng viên, Trường ĐHPY đã hướng dẫn hoạt động quản 

lý, quy trình đề xuất, thực hiện, nghiệm thu đề tài NCKH [H18.1.010 (2)]. Như trong chương II 

– quản lý hoạt động NCKH, nhà trường đã mô tả cụ thể các hoạt động NCKH trong Điều 4; quy 

trình hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài các cấp trong khoản 3, điều 4; quy trình nghiệm thu đề 

tài trong khoản 4 điều 4; hướng dẫn quản lý đề tài sau nghiệm thu được thể hiện trong chương 

III. Quy định về giờ chuẩn NCKH của GV trong điều 14 chương IV của quy định này. Theo đó, 

GV phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ NCKH. 

Kể từ năm học 2020-2021, định mức giờ chuẩn NCKH của GV giảng dạy trình độ ĐH là 195 

giờ chuẩn/năm học, của GV giảng dạy trình độ cao đẳng là 53 giờ chuẩn/năm. Các GV kiêm 

nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc GV làm việc tại các phòng ban phải thực hiện định mức 

NCKH theo tỷ lệ của định mức giờ chuẩn/năm. Giảng viên đang học cao học, nghiên cứu sinh 

ở nước ngoài được miễn định mức NCKH (195 giờ chuẩn/năm) nhưng phải có nhiệm vụ báo 

cáo về hoạt động NCKH hàng năm. Đối với giảng viên học cao học, nghiên cứu sinh trong nước 

được giảm 50% định mức NCKH. Giảng viên tập sự, nghỉ sinh và chăm sóc con nhỏ dưới 12 

tháng sẽ được miễn NCKH [H18.1.010 (2)].  
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Việc hướng dẫn quản lý và tổ chức hoạt động NCKH sinh viên được thực hiện theo các điều 

trong chương II của quy định hoạt động NCKH của sinh viên trường ĐHPY. Quy trình đăng ký, 

xét duyệt, nghiệm thu thực hiện theo Phụ lục I của Quy định này [H18.1.011 (2)]. 

Trong quy chế hoạt động của Tạp chí khoa học ĐHPY đã hướng dẫn đầy đủ về quá trình quản 

lý. Theo điều 6, tổng biên tập Tạp chí có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành và quản lý tạp chí về mọi 

mặt, đảm bảo tôn chỉ, mục đích của tạp chí, là người duyệt cuối cùng các ấn phẩm của tạp chí 

trước khi quyết định in, nộp lưu chiểu và phát hành. Quy trình xét duyệt bài đăng tạp chí được 

thực hiện theo điều 12 của quy chế [H18.1.007]. Trong Điều lệ tổ chức hoạt động của câu lạc 

bộ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Trường ĐHPY đã nêu đầy đủ về: tên gọi, chức năng, 

nhiệm vụ, đối tượng tham gia, thủ tục gia nhập, quyền hạn, nghĩa vụ của các thành viên liên 

quan, ngân sách [H18.1.009]. Đối với hoạt động sở hữu trí tuệ, việc quản lý hoạt động này được 

hướng dẫn tại chương II trong quy định về quản lý hoạt động SHTT. Trong đó, điều 5 trình bày 

các nội dung quản lý hoạt động SHTT, điều 6 xác định tổ chức bộ phận phụ trách quản lý hoạt 

động SHTT của trường ĐHPY là phòng QLKH & HTQT, điều 12 hướng dẫn quy trình và thủ 

tục đăng ký SHTT, điều 13 hướng dẫn xác lập quyền SHTT [H18.1.012]. 

Hằng năm, nhà trường lập dự toán kinh phí để trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí 

hoạt động. Để triển khai các hoạt động NCKH của Trường được thuận lợi, hiệu quả, phòng 

KHTC cũng đưa kinh phí dự chi cho NCKH vào dự toán. Tuy nhiên, hiện trong các dự toán Nhà 

trường chưa tách riêng chi phí dự kiến dành cho hoạt động NCKH, kinh phí hoạt động này được 

đưa vào mục Chi khác của Dự toán [H18.1.019]. Bên cạnh đó, vào đầu mỗi năm học, sau khi 

phòng QLKH & HTQT tổng hợp danh mục các đề tài NCKH được đăng ký hằng năm, căn cứ 

điều 5 của Quy định NCKH của GV [H18.1.010 (2)], Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHPY 

[H18.1.020], Thông báo triển khai nhiệm vụ NCKH hàng năm [H18.1.021], bảng tổng hợp danh 

mục các đề tài NCKH được đăng ký của phòng QLKH & HTQT, tuỳ theo nội dung và quy mô 

đề tài [H18.1.022], Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH (01 thành viên là đại diện Ban Giám hiệu, 

01 thành viên của phòng QLKH & HTQT, các thành viên còn lại là giảng viên các 

khoa/phòng/trung tâm [H18.1.023]) cùng 2 thành viên của phòng KH-TC sẽ tiến hành họp và 

xác định tính phù hợp của nội dung, mức kinh phí cần thiết để thực hiện từng đề tài trong năm 

đó là bao nhiêu để bố trí đủ kinh phí thực hiện có hiệu quả đề tài [H18.1.024]. Ngoài ra, cũng 

trong cuộc họp này, kinh phí được phân bổ cho một số hoạt động khoa học công nghệ khác như: 
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kinh phí tổ chức hội thảo, hội nghị, kinh phí chi cho hoạt động NCKH sinh viên [H18.1.024]. 

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, dựa trên đề nghị của Phòng QLKH & HTQT từ kết quả cuộc họp, 

Nhà trường sẽ dự kiến được khoản kinh phí cho các hoạt động KHCN của Trường [H18.1.024]. 

Kinh phí dự kiến chi cho hoạt động NCKH giai đoạn 2016 - 2020 của Nhà trường như sau: năm 

học 2016-2017: 356.813.000 đồng, năm học 2017-2018: 282.664.000 đồng, năm học 2018-

2019: 244.000.000 đồng, năm học 2019-2020: 228.333.000 đồng, năm học 2020-2021: 

158.337.000 đồng [H18.1.024]. Kinh phí này chủ yếu dự kiến chi cho đề tài cấp Trường, NCKH 

sinh viên và tổ chức hội thảo. Các năm học sau kinh phí dự chi cho hoạt động NCKH giảm, 

nguyên nhân chủ yếu do các giảng viên chuyển đổi loại hình nghiên cứu từ làm đề tài sang viết 

bài đăng tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo trong và ngoài nước để chủ động hơn trong tình hình dịch 

bệnh diễn biến phức tạp. Đối với các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, Nhà trường căn cứ vào thông 

báo của Sở KH&CN [H18.1.025], để ban hành thông báo của Nhà trường về việc đề xuất nhiệm 

vụ KHCN cấp tỉnh [H18.1.026]. Các đơn vị trong trường tiến hành đăng ký, phòng 

QLKH&HTQT tập hợp, tham mưu tổ chức họp thường trực HĐ KHĐT xét duyệt, xây dựng tờ 

trình kèm danh sách đề xuất nộp Sở KH&CN theo đúng thời gian quy định [H18.1.027]. 

Tiêu chí đánh giá số lượng NCKH của Trường được thể hiện thông qua định mức NCKH 

hằng năm trong Quy định NCKH giảng viên. Theo đó, mỗi năm mỗi GV bình thường phải có ít 

nhất 1 bài đăng kỷ yếu hội thảo hoặc 1 bài báo đăng trên các các tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong nước được tính điểm (theo quy định của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước hoặc Tạp 

chí có phản biện (có mã số ISSN) hoặc của Tạp chí Khoa học Đại học Phú Yên [H18.1.010 (2)]. 

Ngoài ra, tiêu chí đánh giá số lượng còn được thể hiện trong KH hoạt động khoa học và công 

nghệ hằng năm của nhà trường [H18.1.016]. Cụ thể như, năm học 2016 - 2017, nhà trường đưa 

kế hoạch: “đăng ký và triển khai số lượng đề tài các cấp từ 5- 9 đề tài; 30-50 báo cáo khoa học 

được đăng trên kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế; 50-70 bài báo đăng 

trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; 1 giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham 

khảo được xuất bản; 2 hội thảo khoa học cấp Trường được tổ chức; 3-5 đề tài NCKH sinh viên 

được triển khai” [H18.1.016 (1)]. Đến năm học 2020 - 2021, các chỉ số được đề xuất đều được 

tăng lên như: “đăng ký và triển khai số lượng đề tài các cấp từ 11- 17 đề tài; 50-70 báo cáo 

khoa học được đăng trên kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế; 70-90 bài 

báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; 1 giáo trình, sách chuyên khảo, tài 
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liệu tham khảo được xuất bản; 4-8 đề tài NCKH sinh viên được triển khai” [H18.1.016 (5)]. 

Các tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH cũng được Nhà trường quy định trong Quy định 

về NCKH của giảng viên trường ĐHPY [H18.1.010 (2)]. Theo điều 14 của quy định, giảng viên 

có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước có mã số ISSN, tạp chí 

chuyên ngành nước ngoài có mã số khoa học ISI, Scopus, bài kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, 

bài hội thảo khoa học cấp Tỉnh, viện nghiên cứu, Trường thì được chấp nhận là công trình 

NCKH, ngoài các đối tượng này thì sẽ không được công nhận [H18.1.010 (2)]. Đối với các đề 

tài NCKH của giảng viên và sinh viên, các hội đồng chuyên môn đánh giá chất lượng nghiên 

cứu thông qua các phiếu đánh giá, nhận xét, chấm điểm, biên bản nghiệm thu đề tài [H18.1.028]. 

Đối với các bài viết đăng trên Tạp chí khoa học Trường ĐHPY, theo điều 12 của quy chế hoạt 

động tạp chí, sau khi nhận được bài viết Ban biên tập sẽ xem xét và sơ duyệt, nếu đủ điều kiện 

bài viết sẽ được chuyển đến chuyên gia phản biện đọc, góp ý [H18.1.007 (2)]. Sau khi nhận 

được kết quả phản biện, Ban thư ký – trị sự thẩm định, trình Tổng biên tập chọn đăng hoặc từ 

chối bài báo [H18.1.029]. 

Để theo dõi, giám sát đánh giá chất lượng NCKH được hiệu quả, nhà trường phân công 

cho Phòng QLKH & HTQT là đơn vị chuyên trách và đầu mối thực hiện hoạt động này. Phòng 

QLKH & HTQT có 1 trưởng phòng phụ trách chung và điều hành tổng thể, cùng các chuyên 

viên trực tiếp thực hiện triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý khoa học. Phòng QLKH 

& HTQT có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH; triển khai phổ biến và theo 

dõi việc áp dụng, đánh giá hiệu quả và đề nghị khen thưởng các đề tài, công trình NCKH, các 

sáng kiến kinh nghiệm có giá trị; Tổ chức việc đánh giá các kết quả NCKH, kiến nghị việc khen 

thưởng các công trình khoa học xuất sắc và công tác NCKH của sinh viên và giải thưởng sinh 

viên NCKH [H18.1.004 (5)].  

Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức hội nghị CB, công chức, viên chức và người lao động 

trong đó có nội dung KHCN để tổng kết các hoạt động KHCN trong toàn Trường bao gồm: 

thống kê số lượng, chất lượng các đề tài/dự án cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường, hoạt động NCKH 

của SV, bài báo khoa học đăng tạp chí, hội thảo khoa học; các hội nghị, hội thảo khoa học do 

nhà trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Đây là cơ sở để lãnh đạo xác định điểm mạnh, điểm 

tồn tại, nguyên nhân để từ đó tìm ra biện pháp khắc phục, có kế hoạch phương hướng hoạt động 

trong năm học sau hiệu quả hơn [H18.1.030]. Đồng thời, cuối mỗi năm học, sau khi thông báo 
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thống kê kết quả thực hiện NCKH đến các đơn vị [H18.1.031], Phòng QLKH & HTQT sẽ thống 

kê, rà soát, và thông báo kết quả thực hiện NCKH của từng giảng viên đến toàn trường biết 

[H18.1.032]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên 

cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm 

nhìn và sứ mạng của CSGD. 

Theo kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030, chiến lược đã xác định “Chủ động tìm các nguồn thu hợp pháp khác (ngoài kinh phí 

ngân sách cấp) từ các tổ chức trong và nước ngoài nước thông qua các chương trình liên kết, 

hợp tác quan hệ đối ngoại, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ” [H18.2.001 (1)]. 

Chiến lược cũng nêu ra việc tổ chức thực hiện cụ thể như: “Khoảng 15% viên chức có thể chủ 

trì đề tài NCKH cấp bộ, cấp tỉnh; Số đề tài khoa học được đăng kí nghiên cứu có dưới 10 đề tài 

cấp bộ/cấp tỉnh; mở rộng hoạt động của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp - Sinh học 

thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Phú Yên” nhằm đẩy mạnh hoạt động 

nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho CB, GV và sinh viên [H18.2.001 (1)]. 

Để triển khai mục tiêu của chiến lược, năm 2015 nhà trường đã thành lập trung tâm Ứng 

dụng kỹ thuật nông nghiệp sinh học [H18.2.002 (1)]. Đến năm 2020, mở rộng và nâng cấp Trung 

tâm ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp sinh học thành Trung tâm Khoa học và công nghệ 

[H18.2.002 (2)]. Kể từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động và thu 

được kinh phí như: năm 2016 tiến hành thử nghiệm dự án sản xuất tỏi đen thương phẩm, năm 

2017 thực hiện sản xuất thành công và thu về 36.900.000 VNĐ. Năm 2018, trung tâm tiếp tục 

sản xuất tỏi đen và rượu tỏi đen, kinh phí thu được là 76.160.000 VNĐ. Năm 2019, 2020, 2021 

Trung tâm tiếp tục mở rộng và đưa thêm hoạt động sản xuất nấm linh chi, nấm sò, trà linh chi 

túi lọc vào hoạt động của trung tâm, tổng doanh thu giai đoạn này đạt thu thêm được 76.034.000 

VNĐ [H18.2.003]. Bên cạnh đó, giai đoạn từ 2017-2021, nhà trường đã tham gia đấu thầu đề 

tài cấp Tỉnh và có 03 đề tài đã được phê duyệt [H18.2.004]. Tổng kinh phí được cấp để triển 

khai các đề tài này là 1.422.673.000 VNĐ [H18.2.004].  

Cũng theo kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030, chiến lược cũng đưa ra “Hình thành được mô hình nhóm nghiên cứu mạnh cả 
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chuyên ngành (Lịch sử, Văn học, Toán học, Sinh học, Hoá học, Nông nghiệp, Kinh tế, Công 

nghệ thông tin, v.v…) lẫn liên ngành (Văn - Sử - Địa, Toán - Lí - Hoá - Sinh, Kinh tế - Nông 

nghiệp, Toán - Công nghệ thông tin, v.v…)” [H18.2.001 (1)]. Để đạt mục tiêu đó, nhà trường 

cũng đã ban hành quyết định số 318/QĐ-ĐHPY về việc kiện toàn các nhóm NCKH để thực hiện 

nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp [H18.2.005]. Trong giai đoạn từ 2017-2021, những nhóm 

nghiên cứu này đang thực hiện 03 đề tài cấp tỉnh, 06 đề tài cấp Trường. Trong đó, kết quả đề tài 

cấp Trường hầu hết xếp loại A [H18.2.006], 02 đề tài cấp Tỉnh đang trong giai đoạn triển khai 

[H18.2.004], 01 đề tài cấp Tỉnh đã được nghiệm thu và được đánh giá tốt [H18.2.007]. Các 

nhóm sinh viên NCKH cùng nhau tham gia thực hiện đề tài cấp trường và được đánh giá tốt; 

tham gia giải thưởng NCKH Eureka do Thành đoàn TPHCM tổ chức. Năm 2019, 1 đề tài NCKH 

sinh viên đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi thưởng Eureka lần thứ XXI [H18.2.008].  

Đồng thời, để thu hút viên chức, giảng viên và người học tham gia vào các hoạt động nghiên 

cứu, nhà trường đã có những chính sách hỗ trợ tài chính và khen thưởng kịp thời cho các cá 

nhân có nhiều nghiên cứu có kết quả tốt, đạt thành tích cao trong công tác NCKH. Cụ thể như: 

trong quy định khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHPY, chương 

II đã đưa ra tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng và mức thưởng đối với các giải pháp kỹ thuật, 

giải pháp quản lý, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tác phẩm nghệ thuật đạt giải thưởng cấp Bộ trở 

lên; Một số đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp; Các sản phẩm NCKH được chuyển giao 

công nghệ; Hoạt động thu hút các dự án khoa học và công nghệ, các chuyên gia đầu ngành tham 

gia phát triển khoa học và công nghệ của Trường; Các GV có NCKH vượt định mức quy định; 

Các công trình khoa học được xuất bản và công bố trên các ẩn phẩm khoa học có uy tín 

[H18.2.009]. Bên cạnh đó, theo điều 8 của quy định về công tác thi đua khen thưởng của Trường 

ĐHPY quy định rõ: để đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cá nhân cần phải có sáng kiến để 

tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được Nhà trường công nhận và đã mang lại hiệu 

quả, hoặc có đề tài khoa học đã nghiệm thu và đã được áp dụng có hiệu quả [H18.2.009]. Đối 

với sinh viên, các sinh viên có tham gia NCKH được giải thưởng sẽ được xem xét cộng điểm, 

nhận giấy khen hoặc nhận tiền thưởng theo quy định NCKH sinh viên [H18.2.010]. Cụ thể, để 

khuyến khích sinh viên tham gia NCKH, điều 18 của quy định có nêu: “Sinh viên có đề tài 

NCKH xếp loại tốt trở lên, hoặc đạt giải sinh viên NCKH cấp trường trở lên, hoặc có bài báo 

đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học được cộng thêm vào trung bình 
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chung học tập của học kỳ đang học để làm căn cứ xét cấp học bổng, xét khen thưởng” 

[H18.2.010]. Việc khen thưởng cá nhân, tập thể sinh viên NCKH được thực hiện theo điều 20 

của quy định này. Tuỳ theo kết quả NCKH sinh viên đạt được, sinh viên sẽ được nhận giấy khen 

hoặc tiền thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHPY [H18.2.010], [H18.2.020]. 

Giai đoạn đánh giá, có rất nhiều giảng viên, sinh viên nhà trường đã được khen thưởng theo quy 

định [H18.2.021]. 

Từ năm 2017 - 2021, Nhà trường đã triển khai các hoạt động NCKH với doanh nghiệp như: năm 

2020 hợp tác với Trung tâm Khoa học và công nghệ Nông nghiệp - sinh học La Hiêng để thực 

hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Tỉnh “Nghiên cứu và phát triển cây Chè Mã Dọ tại 

Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên [H18.2.011 (1)]. Hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Tín 

Thành thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu, hoàn thiện quy 

trình thâm canh cây Cao lương ngọt (3 vụ/năm) tại Phú Yên và các tỉnh lân cận [H18.2.011 (2)], 

phối hợp với Viện nghiên cứu và ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao (Trường ĐH Đà Lạt) 

và Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả (Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên) thực 

hiện đề tài “Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro và đề xuất các giải pháp bảo tồn cây Cam 

thảo Đá Bia (Telosma procumbens) tại huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Bên cạnh đó, ngoài các 

đơn vị nhà trường đã ký kết hợp tác NKCH trước đó, từ năm 2017-2021 nhà trường cũng đã ký 

kết thêm nhiều biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác nghiên cứu với các trường ĐH trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, NCKH như: Khoa giáo 

dục – Trường Đại học Công nghệ Malaysia [H18.2.012 (2)]; Trường Đại học Bangkok, Thái 

Lan [H18.2.012(3)]. Nhà trường lập thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với 

trường ĐH Quảng Nam, ĐH Khánh Hòa, ĐH Phạm Văn Đồng nhằm đạt được mục tiêu chiến 

lược đề ra trong lĩnh vực NCKH [H18.2.012 (1)]. Ngoài ra, Nhà trường còn liên kết với các đơn 

vị/ các trường ĐH lớn trong cả nước như: năm 2016, Trường ĐHPY mời GS.TS Perdo A.Guli 

Asensio – Giảng viên ĐH Murcia phối hợp, chủ trì và tham dự Hội thảo khoa học “Đại số - Lý 

thuyết số và ứng dụng” [H18.2.13 (1), (2), (3), (4)]; năm 2017, Nhà Trường mời một số giảng 

viên nước ngoài của Trường ĐH UTM – Malaysia phối hợp thực hiện Hội nghị khoa học bằng 

Tiếng Anh với chủ đề “Phương pháp dạy đại học – Một số vấn đề mới” [H18.2.13 (5), (6), (7), 

(8), (9)]; năm 2018 nhà trường phối hợp với trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM 

tổ chức hội thảo cấp quốc gia "Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh tăng cường 
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thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập" [H18.2.13 (10), (11), (12), (13), 

(14), (15), (16), (17), (18)]; năm 2019 phối hợp Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2019 

(PP19) tổ chức hội thảo khoa học "Ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu" [H18.2.13(19), (20), 

(21), (22), (23), (24)]. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19, năm 2020 và 2021 nhà trường tạm 

ngưng tổ chức hội nghị tập trung đông người theo tinh thần chỉ đạo của Nhà nước. 

Ở cấp độ cá nhân, từ năm 2017 - 2021 các CB, GV của Trường ĐHPY đã hợp tác với các nhà 

xuất bản, tạp chí khoa học trong và ngoài nước xuất bản nhiều sách chuyên khảo, giáo trình, tài 

liệu tham khảo và công bố nhiều bài báo khoa học [H18.2.014], cụ thể như: 

- 328 bài đăng trên tạp chí khoa học (trong đó có 34 bài thuộc danh mục Scopus, ISI; 294 bài 

đăng trên các tạp chí khoa học trong nước) [H18.2.015]. 

- 11 giáo trình, tài liệu tham khảo xuất bản được sử dụng tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu trong Nhà trường; 10 giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo được sử dụng 

phục vụ đào tạo ĐH trong nước. Năm 2016, có giáo trình “Biện pháp sinh học phòng trừ dịch 

hại và ứng dụng” - nhà xuất bản ĐH Huế có sự tham gia của giảng viên Nguyễn Thị Phi Loan. 

Cũng trong năm 2016, giảng viên Nguyễn Huy Vị có sách chuyên khảo “Thành lập hội đồng 

trường – bước đi tất yếu trong tiến trình hội nhập với thế giới của giáo dục đại học Việt Nam” - 

nhà xuất bản Thông tin và truyền thông và sách chuyên khảo “Trường cộng đồng bậc đại học ở 

Việt Nam – Hiện tại và tương lai” - nhà xuất bản ĐH quốc gia Hà Nội. Năm 2017, có giáo trình 

“Sinh học cơ thể động vật” - nhà xuất bản ĐH Huế; sách tham khảo “Kỹ thuật cầu lông” - nhà 

xuất bản Thể dục thể thao Hà Nội. Năm 2018, có giáo trình “Pin năng lượng mặt trời trên cơ sở 

dây Nano silic” - Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Tp.HCM; sách tham khảo “Tập luyện và tổ chức 

thi đấu bóng chuyền” - nhà xuất bản thể dục thể thao Hà nội. Gần đây nhất, năm 2020, giảng 

viên Nguyễn Thị Trang chủ biên giáo trình “Một số vấn đề về đoàn kết các dân tộc trong quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Yên hiện nay” - Nhà xuất bản Lý luận chính trị - số 

đăng ký xuất bản cấp ngày 7/12/2020. Năm 2020, có sách chuyên khảo Vận dụng phương pháp 

bàn tay nặn bột vào dạy học ở tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới – nhà xuất 

bản Giáo dục [H18.2.016]. Năm 2021, sách Tiếp bước sáng tổ - NXB Thể thao và du lịch 

[H18.2.016]. 

- Số lượng báo cáo khoa học của CB, GV tại các hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế cũng 

thay đổi theo từng năm. Năm học 2016 - 2017 có 69 báo cáo; 2017 - 2018 là 52; 2018-2019 là 
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68; 2019-2020 là 34 và 2020 - 2021 là 65 báo cáo [H18.2.017]. 

Bên cạnh đó, các CB, GV nhà Trường cũng tham gia hợp tác với một số doanh nghiệp, tổ chức 

khác như: năm 2017, GV Trần Thị Gia Lâm ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với GS.TSKH 

Ngô Việt Trung tham gia nghiên cứu đề tài “Phương pháp tính toán và tổ hợp trong lý thuyết 

vành và iđêan” mã số đề tài là 101.04-2017.19 [H18.2.018 (1)]. Năm 2020, GV Trần Thị Gia 

Lâm ký hợp đồng giao khoán chuyên môn với GS.TSKH Ngô Việt Trung tham gia nghiên cứu 

đề tài “Tính chất một số bất biến của iđêan” mã số đề tài là 101.04-2019.313 [H18.2.018 (2)]. 

Cũng trong năm 2020, GV Lê Đức Toàn phối hợp tổ chức LPICH-UNR7647 Trường ĐH Bách 

Khoa Ecole Polytechnique – Đường Saclay tham gia dự án “Tổng hợp dây bán dẫn Nano và dây 

nano kim loại cũng như vật liệu 2D” [H18.2.018 (3)]. Tháng 12 năm 2020, giảng viên Võ Thị 

Thu Em phối hợp với ĐH Hải Dương Hàn Quốc thực hiện nghiên cứu về doanh nghiệp và trường 

học của Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp và của Trung tâm dữ liệu lớn Jeonju vận tải biển 

Chosun [H18.2.018 (4)]. Năm 2021, giảng viên Đỗ Trọng Đăng phối hợp Viện sinh thái và tài 

nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH 

Quốc gia Hà Nội; Vườn thú Cologne, Đức; ĐH Cologne, Đức tham gia Chương trình bảo tồn 

rùa Châu Á, đề tài thuộc quỹ Nafosted [H18.2.018 (5)]. 

Nhìn chung, các hoạt động KHCN của nhà trường được triển khai theo kế hoạch đã đề ra. 

[H18.2.014]. Ngay từ đầu năm học, sau khi CB, GV đã đăng ký đề tài, Phòng QLKH & HTQT 

tham mưu thành lập các tiểu ban khoa học xét duyệt danh mục, thuyết minh và kinh phí thực 

hiện đề tài. Trong quá trình thực hiện, chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ về Phòng QLKH & 

HTQT để phòng nắm tình hình và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). Bên cạnh đó, 

Phòng KH-TC kết hợp cùng phòng QLKH & HTQT đã tham mưu đề xuất để BGH Nhà trường 

xét duyệt kinh phí nhằm hỗ trợ và đảm bảo các hoạt động NCKH của trường được tổ chức thực 

hiện theo đúng kế hoạch ĐBCL và tiến độ được giao. Trong 5 năm qua, nhà trường đã chi 

1.779.695.000 VND để thực hiện nhiệm vụ NCKH cho GV và sinh viên, chi tiết cụ thể hàng 

năm như bảng 18.2.1. Bên cạnh đó, Nhà trường đã triển khai thực hiện thành công 3 đề tài cấp 

tỉnh/ngành, 60 đề tài cấp Trường, Khoa [H18.2.019]. 

Bảng 18.2.1. Kinh phí chi cho hoạt động NCKH các năm 

(Đơn vị tính: VNĐ) 

Nội dung Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 
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Chi cho NCKH 

của GV 
275.003.000 478.238.000 495.808.000 303.247.000 175.209.000 

Chi cho NCKH 

SV 
22.750.000 21.165.000 8.275.000 0 0 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất 

lượng nghiên cứu.  

Các chỉ số đánh giá về nghiên cứu của Trường ĐHPY được xác định trong chiến lược 

phát triển của nhà trường [H18.3.001], KH hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế 

giai đoạn 2021-2025 [H18.3.002] và trong KH hoạt động KH&CN trường ĐHPY hằng năm 

[H18.1.003]. Nhìn chung, trước năm 2020, việc xây dựng KPIs chưa được đầy đủ. Vào năm 

2020, Nhà trường đã xây dựng bộ chỉ số toàn diện cho các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực khoa 

học công nghệ. Bộ chỉ số (KPIs) đánh giá về hiệu quả NCKH gồm các chỉ số như: Số lượng 

giảng viên hoàn thành NCKH hằng năm, số đề tài NCKH/ dự án các cấp (Trường, Tỉnh, Bộ), 

Số bài báo được công bố ở tạp chí khoa học trong nước, quốc tế, số bài báo ISI, SCI, SCIE và 

SCOPUS; Số báo cáo khoa học đăng ký trong kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước và quốc tế; 

Số giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo được xuất bản, số hội thảo, hội nghị được tổ 

chức; Số đề tài NCKH/ dự án được triển khai cùng đối tác là cơ sở giáo dục/ doanh nghiệp 

[H18.3.004]. Các KPIs cụ thể của nhà trường như sau: 

- Đầu tiên, Chiến lược phát triển chung của nhà Trường giai đoạn 2016-2025 đã đưa ra 

các chỉ số xác định số lượng và chất lượng NCKH như: “Đến năm 2025 có khoản 15% viên 

chức có thể chủ trì đề tài NCKH cấp bộ, cấp tỉnh; Phần lớn viên chức có thể chủ trì được các 

đề tài NCKH cấp trường. Đến năm 2030, Trường ĐHPY có khoản 30% viên chức có năng lực 

chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ và cấp 

nhà nước. Số đề tài khoa học được đăng kí nghiên cứu ổn định từ 20 - 30 đề tài/năm, trong đó 

có dưới 10 đề tài cấp bộ/cấp tỉnh” [H18.3.004 (1)].  

Trong chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035, nhà 

trường đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể như: “Từ năm 2021 đến năm 2025, mỗi năm có từ 05 

đến 10 công bố quốc tế trên các ấn phẩm khoa học có uy tín, mức độ tăng trưởng năm sau so 

với năm trước từ 7% đến 10%. 100% GV cơ hữu tham gia NCKH, trong đó mỗi GV/năm có ít 
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nhất 01 công bố khoa học (tạp chí, tham luận hội thảo) trong nước hoặc quốc tế; mỗi năm thực 

hiện từ 08 đến 12 đề tài cấp trường, năm sau tăng so với năm trước từ 10% đến 20% số lượng 

đề tài. Hàng năm, chủ trì đề xuất đăng ký từ 01 đến 02 đề tài và nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và 

tương đương. Có từ 05 đến 08 đề tài NCKH cấp trường của SV, mức độ số lượng khoảng 10% 

năm. Phấn đấu Tạp chí Khoa học Đại học Phú Yên có tên trong danh mục tạp chí khoa học 

được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước; đến năm 2025 lên 04 số/năm, đến 

năm 2030 phát hành 05 số/năm, trong đó có từ 01 đến 02 số chuyên đề; xuất bản 01 số chuyên 

đề bằng tiếng Anh/năm. Tỷ lệ số bài viết của GV, SV trong trường chiếm từ 60% đến 80%, trong 

đó, bài viết của SV đạt từ 3% đến 5% mỗi năm. Mỗi năm tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp 

trường, từ 02 đến 04 năm tổ chức 01 hội thảo/hội nghị quốc gia hoặc quốc tế. Từ 01 đến 02 năm 

tổ chức 01 hội thảo khoa học SV cấp trường, từ 01 đến 02 năm mỗi khoa tổ chức 01 hội thảo 

khoa học SV cấp khoa. Mỗi khoa tổ chức 01 buổi seminar khoa học/năm. Bên cạnh đó, mỗi năm 

xuất bản ít nhất 01 cuốn sách chuyên khảo; thành lập từ 03 đến 05 nhóm nghiên cứu liên ngành 

hoạt động có hiệu quả; xây dựng và phát triển từ 01 đến 02 nhóm nghiên cứu mạnh; thành lập 

Quỹ phát triển KHCN của trường; tăng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ 

hàng năm chiếm từ 04% đến 5% nguồn thu của nhà trường; thực hiện thường xuyên công bố 

các kết quả NCKH trên website của trường” [H18.3.004 (2)]. 

- Các chỉ số KPIs cũng được thể hiện trong KH hoạt động KH&CN trường ĐHPY hằng 

năm và kế hoạch xây dựng bộ KPIs [H18.3.003], [H18.3.004]. Bảng sau đây thống kê số liệu 

chỉ số KPIs 5 năm (từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021): 

Bảng 18.3.1. Chỉ số KPIs về NCKH hằng năm của Trường ĐHPY 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Năm học 

2016-

2017 

(*) 

2017-

2018 

(*) 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

 

2020-

2021 

 

1 
Số lượng GV hoàn thành 

nhiệm vụ NCKH hàng năm 
% 80 82 84 86 88 

2 
Số đề tài NCKH/ dự án các 

cấp (Bộ, Tỉnh, Trường) 
Đề tài/năm 5-9 7-13 9-15 10-16 11-17 
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3 

Số bài báo được công bố ở tạp 

chí khoa học trong nước, 

quốc tế, số bài báo ISI, SCI, 

SCIE và SCOPUS; 

Bài/năm 50-70 55-75 60-80 65-85 70-90 

4 

Số báo cáo khoa học đăng 

trong kỷ yếu hội nghị khoa 

học trong nước và quốc tế; 

Báo 

cáo/năm 
30-50 35-25 40-60 45-65 50-70 

5 

Số giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu tham khảo được 

xuất bản 

giáo 

trình/năm 
1 1 1 1 1 

6 
Số Hội thảo, hội nghị khoa 

học được tổ chức 
Cái/năm 2 3 4 1 1 

7 

Số đề tài NCKH được triển 

khai cùng các đối tác là cơ sở 

giáo dục 

đề tài/năm   1 1 1 

8 

Số đề tài NCKH được triển 

khai cùng các đối tác là doanh 

nghiệp 

đề tài/năm   2 2 2 

9 Số đề tài NCKH sinh viên Đề tài/năm 3-5 5-7 7-9 7-10 4-8 

Ghi chú: (*): Số liệu trích từ kế hoạch hoạt động NCKH hằng năm [H18.3.003] 

                (**): Số liệu trích từ Bộ chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) của Trường ĐHPY 

[H18.3.004] 

Nhà trường sử dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH để đánh giá mức độ đạt được 

về hoạt động NCKH và đề xuất phương hướng năm tiếp theo trong báo cáo tổng kết hằng năm 

của Phòng QLKH&HTQT [H18.3.005], báo cáo tổng kết hằng năm của Nhà trường [H18.3.006] 

và báo cáo đánh giá thực hiện KPIs của Nhà trường [H18.3.007]. Trong giai đoạn đánh giá, Nhà 

trường đã thực hiện: 328 bài báo đăng trên các tạp chí trong đó có 294 bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước, 34 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, 187 bài viết đăng trên Tạp chí khoa học 

của trường [H18.3.009]; 10 giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo được xuất bản 

[H18.3.010]; 288 bài báo đăng trên các kỷ yếu hội thảo, trong đó 30 bài báo đăng trên kỷ yếu 
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hội thảo quốc tế, 258 bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo trong nước [H18.3.011]; 03 đề tài cấp 

nhà nước; 03 đề tài cấp tỉnh; 46 đề tài, sáng kiến cấp Trường [H18.3.012]; số hội nghị hội thảo 

khoa học Trường tổ chức là 08 [H18.3.013]; 06 giải thưởng nghệ thuật [H18.3.014]; 26 đề tài 

NCKH sinh viên trong đó có 01 đề tài đạt giải khuyến khích của giải thưởng sinh viên NCKH 

Eureka lần thứ XXI (2019) [H18.3.015];  

Theo bảng kết quả 18.3.2, năm học 2016 – 2017, các chỉ số đều đạt trên 100% so với kế 

hoạch đề ra, năm học 2017-2018 cũng đạt trên 100%; năm học 2018-2019, các chỉ số đạt trên 

100% so với kế hoạch, riêng chỉ số đề tài NCKH của giảng viên đạt 90%; số đề tài NCKH sinh 

viên đạt 71%; năm học 2019 - 2020 các chỉ tiêu đạt vượt 100%, riêng chỉ tiêu Số báo cáo khoa 

học đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước và quốc tế đạt 75,6%; số đề tài NCKH sinh 

viên đạt 71,4%; năm học 2020-2021, các chỉ số vượt kế hoạch 100%, riêng chỉ tiêu số lượng 

GV hoàn thành nhiệm vụ NCKH chỉ đạt 96% so với kế hoạch, số đề tài NCKH các cấp đạt 

54,4%; Số bài báo được công bố ở tạp chí khoa học trong nước, quốc tế, số bài báo ISI, SCI, 

SCIE và SCOPUS đạt 75,7%. Nhìn chung, năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, 

nên một số hoạt động chưa được thực hiện theo đúng kế hoạch. Hơn nữa, do giảng viên chuyển 

đổi loại hình NCKH để phù hợp tình hình dịch bệnh (chuyển từ làm đề tài, viết báo sang viết 

báo cáo hội nghị hội thảo) nên có chỉ số chưa đạt kế hoạch, chỉ số vượt kế hoạch nhiều lần.  

Bảng 18.3.2. Tỷ lệ giữa Kết quả thực hiện NCKH hằng năm/Kế hoạch đề ra của Trường 

ĐHPY 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

 Năm học 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 

Số lượng GV hoàn thành 

nhiệm vụ NCKH hàng 

năm 

% 
95,48/ 

80 

83/ 

82 

90,85/ 

84 

94,74/ 

86 

84,5/ 

88 

2 
Số đề tài NCKH/ dự án các 

cấp (Bộ, Tỉnh, Trường) 

Đề 

tài/năm 

28/ 

(5-9) 

11/ 

(7-13) 

8/ 

(9-15) 

10/ 

(10-16) 

6/ 

(11-17) 

3 
Số bài báo được công bố ở 

tạp chí khoa học trong 
Bài/năm 

72/ 

(50-70) 

92/ 

(55-75) 

71/ 

(60-80) 

80/ 

(65-85) 

53/ 

(70-90) 
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nước, quốc tế, số bài báo 

ISI, SCI, SCIE và 

SCOPUS; 

4 

Số báo cáo khoa học đăng 

trong kỷ yếu hội nghị khoa 

học trong nước và quốc tế; 

Báo 

cáo/năm 

69/ 

(30-50) 

50/ 

(25-35) 

68/ 

(40-60) 

34/ 

(45-65) 

65/ 

(50-70) 

5 

Số giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu tham khảo 

được xuất bản 

giáo 

trình/năm 

4/ 

1 

3/ 

1 

1/ 

1 

1/ 

1 

2/ 

1 

6 
Số Hội thảo, hội nghị khoa 

học được tổ chức 
Cái/năm 

5/ 

2 

3/ 

3 

3/ 

4 

1/ 

1 

2/ 

1 

7 

Số đề tài NCKH được 

triển khai cùng các đối tác 

là cơ sở giáo dục 

đề 

tài/năm 

1/ 

0 

1/ 

0 

2/ 

1 

1/ 

1 

2/ 

1 

8 

Số đề tài NCKH được 

triển khai cùng các đối tác 

là doanh nghiệp 

đề 

tài/năm 
  

0/ 

2 

0/ 

2 

2/ 

2 

9 Số đề tài NCKH sinh viên 
Đề 

tài/năm 

11/ 

(3-5) 

7/ 

(5-7) 

5/ 

(7-9) 

5/ 

(7-10) 

4/ 

(4-8) 

Trong báo cáo tổng kết về công tác NCKH của Nhà trường giai đoạn 2016 - 2020 đã đánh 

giá về hoạt động NCKH, đánh giá những tác động và mức độ đóng góp của một số đề tài NCKH 

cho xã hội [H18.3.016]. Mặc dù số lượng đề tài NCKH hằng năm được triển khai không quá 

nhiều (do một số GV chọn loại hình NCKH khác), nhưng hầu hết các đề tài NCKH của Nhà 

trường rất thiết thực, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Nam Trung 

bộ và Tây Nguyên, tỉnh Phú Yên và Trường ĐHPY, như: đề tài cấp Trường “Nghiên cứu xác 

định hàm lượng nitrate có trong một số loại rau ăn lá trên thị trường thành phố Tuy Hòa bằng 

phương pháp điện di mao quản CE-C4 D” của ThS Nguyễn Thị Nguyên Thảo tác giả đã ứng 

dụng quy trình vào thực tế phân tích hàm lượng nitrate trong một số mẫu rau; Đề tài “Phương 

pháp thiết kế quan sát trạng thái cho hệ Glucose – Insulin phi tuyến có trễ” của ThS Đào Thị 

Hải Yến, tác giả ứng dụng kết quả là sử dụng Insulin để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh tiểu 
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đường; Đề tài cấp Tỉnh Sưu tầm, phiên dịch và nghiên cứu di sản Hán Nôm qua các sắc phong, 

bằng cấp, văn bia, văn tế, gia phả ở Phú Yên của TS Đào Nhật Kim, đề tài được nghiệm thu năm 

2019. Kết quả của đề tài đã đánh giá được thực trạng di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

và đề xuất các phương án bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá – lịch sử của loại hình di sản này, 

góp phần vào gìn giữ bản sắc văn hoá tỉnh Phú Yên, đề tài còn phục vụ nghiên cứu phát triển du 

lịch tâm linh ở các địa phương Phú Yên. Đề tài cấp Tỉnh “Nghiên cứu quy trình nhân giống in 

vitro và đề xuất các giải pháp bảo tồn cây Cam Thảo Đá Bia (Telosma procumbens) tại huyện 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên của ThS Nguyễn Trần Vũ đang trong quá trình thực hiện. Đề tài góp 

phần tạo công ăn việc làm cho người dân, tạo cơ hội cho sinh viên ngành nông nghiệp của 

Trường ĐHPY tham gia thực tế, đặc biệt hiện tại nuôi cấy mô và đưa ra vườn gần 30.000 cây 

Cam thảo (Đá Bia) – một loại thực vật nằm trong sách đỏ thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng.  Đặc 

biệt, các nhà khoa học đã phát hiện trong Cam thảo Đá bia có một loại Glycoside A15 có độ 

ngọt gấp 1.000 lần so với đường sucrose. Đây là một nguồn dược liệu tiềm năng để sản xuất ra 

các dược phẩm chữa trị bệnh tiểu đường. Đề tài “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển âm 

nhạc dân gian các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Phú Yên (Ê Đê, Chăm H’Roi, Ba Na)” của Thạc 

sĩ Trần Thị Hồng Vân, kết quả của đề tài cung cấp cho giải pháp để bảo tồn âm nhạc dân gian 

các dân tộc thiểu số của tỉnh Phú Yên, góp phần gìn giữ văn hoá, phát triển du lịch tỉnh nhà. Một 

số đề tài khác viết giáo trình như “Giáo trình Mở rộng trường và lý thuyết phương trình đại số - 

thực hành tính toán trên phần mềm Maple” của TS Lê Đức Thoang, “Giáo trình lập trình Java” 

của TS. Võ Thị Hồng Loan, “Biên soạn giáo trình về bệnh truyền nhiễm, miễn dịch và di truyền 

vi sinh vật” của TS Văn Thị Phương Như, “Biển đảo trong văn học dân gian Phú Yên và Nam 

Trung Bộ” của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Trang, kết quả là giáo trình đề tài đã được đưa vào 

thành giáo trình chính, là nguồn tài liệu tham khảo cho các giảng viên giảng dạy trong trường 

ĐHPY [H18.3.016]. 

Năm 2020, Nhà trường đã thực hiện rà soát CLPT Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 và ban hành CLPT Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. Trước khi ban hành, nhà trường đã tiến hành lấy ý kiến góp ý từ HĐT, HĐ KHĐT 

Trường ĐHPY, các đơn vị thuộc trường, sinh viên và cựu sinh viên ĐHPY để hoàn thiện chiến 

lược [H18.3.017]. Trong chiến lược mới ban hành, nhà trường đã nêu cụ thể chi tiết từng chỉ 
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tiêu như số lượng bài báo quốc tế, số đề tài NCKH cấp Tỉnh, cấp Nhà nước, số lượng đề tài 

NCKH sinh viên [H18.3.001]. 

Ngoài ra, hằng năm, trong các buổi Hội nghị CBVC, toàn thể CBGV của Nhà trường 

được nghe báo cáo các hoạt động của nhà trường, trong đó có kết quả NCKH. Tại đây, nhà 

trường thu nhận các ý kiến đóng góp nhằm khắc phục và nâng cao chất lượng trong hoạt động 

NCKH, các góp ý trong xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cho năm tiếp theo [H18.3.017]. 

Đây là cơ sở để Phòng Khảo thí và ĐBCL và Phòng QLKH & HTQT tham khảo, đề xuất điều 

chỉnh các chỉ số KPIs, điều chỉnh kế hoạch NCKH cho từng giai đoạn phù hợp với điều kiện 

thực tế của Nhà trường. Ngoài ra, trong báo cáo tổng kết NCKH, nhà trường đã họp đánh giá 

kết quả thực hiện chỉ tiêu này và định hướng cho năm học tiếp theo hoặc giai đoạn tiếp theo 

[H18.3.006], [H18.3.016]. Đối với cá nhân các GV, Nhà trường yêu cầu đánh giá kết quả NCKH 

thông qua bảng kê khai đánh giá hằng năm. Đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất để 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như bình xét danh hiệu thi đua đối với GV của 

Trường [H18.3.018]. 

 Trên cơ sở rà soát, phân tích các chỉ số, Nhà trường thấy vẫn còn một số hạn chế như: số 

lượng sinh viên NCKH chưa nhiều, những năm về sau có xu hướng giảm, nguyên nhân do thiếu 

cơ chế thu hút sinh viên tham gia nghiên cứu đề tài. Hơn nữa, các năm gần đây do tác động tình 

hình dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng hoạt động NCKH sinh viên. Số lượng bài báo, số báo 

cáo tại Hội nghị hội thảo có năm tăng năm giảm, nguyên nhân là do giảng viên chuyển loại hình 

nghiên cứu từ làm đề tài sang viết báo/ viết báo cáo hoặc ngược lại. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên 

cứu và phát kiến khoa học. 

Hằng năm, Phòng QLKH & HTQT phối hợp với Phòng Khảo thí và ĐBCL tiến hành lấy 

ý kiến khảo sát của các bên liên quan như người học, CB, GV, doanh nghiệp về công tác quản 

lý NCKH, đây là cơ sở để Phòng đưa ra các giải pháp cải tiến công tác quản lý NCKH 

[H18.4.001], [H18.4.002], [H18.4.003], [H18.4.004]. Nội dung khảo sát người học và giảng 

viên về một số vấn đề như quy trình triển khai NCKH, quy trình đăng ký/ thanh lý đề tài NCKH 

của giảng viên, sinh viên; công tác đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của giảng viên, sinh viên; 

kinh phí chi cho các loại hình NCKH giảng viên, sinh viên; hoạt động hỗ trợ NCKH của giảng 
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viên, sinh viên; về loại hình và chất lượng NCKH của nhà trường; công tác đánh giá nghiệm thu 

của nhà trường; quy trình phản biện của tạp chí khoa học; quy trình đăng bài trên tạp chí khoa 

học, chế độ nhuận bút của tạp chí [H18.4.002]. Đối tượng khảo sát mỗi năm từ 100 - 106 CBGV 

nhà trường và từ 109 – 274 sinh viên (tuỳ theo mỗi năm). Kết quả khảo sát vào năm học 2017-

2018 có trên 90% CB GV và sinh viên rất hài lòng và hài lòng về công tác quản lý, chỉ tiêu này 

vào các năm học sau cũng trên 90% hài lòng và rất hài lòng [H18.4.002]. Đối với doanh nghiệp, 

nhà trường tiến hành khảo sát sự phối hợp và phản hồi ý kiến của Nhà trường đối với doanh 

nghiệp về NCKH và chuyển giao công nghệ; cơ chế thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động 

NCKH và chuyển giao công nghệ của nhà trường [H18.4.003]. Tuy nhiên, số lượng doanh 

nghiệp được khảo sát vẫn còn rất hạn chế, trung bình mỗi năm chỉ khảo sát 3-5 doanh nghiệp. 

Đồng thời, hình thức khảo sát chủ yếu phát phiếu, doanh nghiệp chỉ phản hồi ý kiến hài lòng 

hoặc không hài lòng, chưa có câu hỏi thể hiện quan điểm, ý kiến của doanh nghiệp. Theo kết 

quả 40% doanh nghiệp cảm thấy hài lòng với sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp 

[H18.4.004]. 

Bên cạnh đó, thông qua các buổi hội nghị hội thảo; các buổi đối thoại giữa sinh viên và 

nhà trường, các buổi nghiệm thu đề tài, các cuộc hội nghị CBVC, nhà trường cũng nhận được 

nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi các công tác liên quan NCKH [H18.4.005]. Trong 5 năm qua, 

trong cuộc hội nghị đối thoại giữa sinh viên và nhà trường hầu như công tác quản lý NCKH 

được đánh giá tốt, không có ý kiến góp ý sinh viên về vấn đề này. Đối với giảng viên, năm 2018 

nhà trường ghi nhận ý kiến “Khi tính giờ NCKH của GV, Nhà trường nên mở rộng nhiều tiêu 

chí như: tham gia hội động nghiệm thu NCKH, tham gia hội đồng nghiệm thu NCKH, các hội 

thảo khoa học, xây dựng đề cương, biên soạn giáo trình, bài giảng, tham gia hội đồng bảo vệ 

luận văn, hướng dẫn NCKH sinh viên…; cho phép đăng ký đề tài NCKH vào nhiều đợt trong 

năm, khi GV có ý tưởng thực hiện đề tài, nếu đề tài khả thi thì Nhà trường nên tạo điều kiện cho 

phép GV đăng ký thực hiện”. Trên cơ sở đó, Phòng QLKH & HTQT tiếp thu ý kiến, tự rà soát 

và đề xuất các giải pháp để điều chỉnh theo ý kiến góp ý cho phù hợp với quy định, thực tế và 

điều kiện của Nhà trường [H18.4.005]. 

Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến, rà soát, đánh giá hằng năm, nhà trường đã thực hiện một số 

hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng NCKH cụ thể như: 

+ Để quản lý, đánh giá chất lượng NCKH được hiệu quả, năm 2019 nhà trường đã tiến 
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hành xây dựng bộ chỉ số KPIs, trong đó nêu rõ các tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động 

NCKH [H18.4.006]. Về mặt kinh phí, năm 2020 nhà trường xây dựng lại, bổ sung và cụ thể hoá 

kinh phí chi cho hoạt động biên soạn giáo trình [H18.4.007 (3)], năm 2019 nhà trường còn ban 

hành riêng Quy định khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHPY. 

Trong đó, quy định về khen thưởng trong NCKH đối với đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, có chính 

sách hỗ trợ kinh phí đối với những bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có mã ISI, Scopus… 

[H18.4.008]. 

+ Năm 2020, nhà trường đã chuyển đổi Trung tâm ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp – Sinh 

học thành Trung Tâm Khoa học và công nghệ Trường ĐHPY [H18.4.009]. 

+ Năm 2020, Nhà trường ban hành quy chế hoạt động Tạp chí, trong đó có cải tiến chuẩn 

hoá về quy trình xét duyệt bài đăng tạp chí như: hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện, nêu rõ 

trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, rút ngắn thời gian thông báo kết quả bài báo đến tác giả 

[H18.04.010 (2)].  Cũng trong năm này, quy định chế độ nhuận bút, kinh phí phản biện và chi 

phí đăng bài trên Tạp chí khoa học cũng được điều chỉnh. Trong đó, nhà trường đã có điều chỉnh 

mức chi nhuận bút, phản biện, bổ sung định mức chi trả nhuận bút cho các trường hợp đặc biệt 

nhằm thúc đẩy các bài viết có chất lượng rất tốt, bài viết của các nhà khoa học có uy tín gửi về 

Tạp chí để nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học ĐHPY [H18.04.011 (2)].  

Năm 2021, nhà trường ban hành quy định trích dẫn và chống đạo văn của Trường ĐHPY 

[H18.04.012].  

Năm 2021, để cải tiến NCKH GV, nhà trường còn rà soát, điều chỉnh và ban hành lại Quy 

định NCKH giảng viên Trường ĐHPY [H18.04.013 (2)]. Nội dung quy định có thay đổi định 

mức chuẩn, tăng số giờ chuẩn đối với các bài đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài để tạo động 

lực cho giảng viên tham gia viết bài, hướng dẫn cụ thể các Tạp chí nước nước ngoài, trong nước 

được  việc công bố kết quả NCKH theo điều khoản 2 điều 4 của quy định. Chuẩn hoá quy trình 

và đưa biểu mẫu đối với các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, quỹ Nafosted, cấp Tỉnh (theo khoản 

3 điều 4). 

Ngoài ra, theo nguyện vọng và đề xuất các giảng viên, nhà trường thiết lập các nhóm 

nghiên cứu và khuyến khích tham gia vào các đề tài NCKH cấp Bộ, Nhà nước, đề tài quỹ 

Nafosted (mặc dù nhà trường chưa chủ trì, nhưng cá nhân giảng viên chủ động tham gia các đề 

tài để nâng cao trình độ NCKH) [H18.4.014]. Bên cạnh đó, nhà trường còn tăng cường CSVC 
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các phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác NCKH với những trang thiết bị máy móc hiện đại 

[H18.4.015]. Nhìn chung, nhờ Nhà trường đã tiến hành nhiều hoạt động cải tiến tích cực, số 

lượng GV tham gia hoạt động NCKH cũng như số lượng đề tài, số công trình bài báo được đăng 

tải trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước tăng [H18.4.016]. 

Đối với cải tiến NCKH SV: ngày 31/12/2015 Nhà trường đã ban hành Quy định sinh viên 

NCKH theo Quyết định số 769/QĐ-ĐHPY của Hiệu trưởng trường ĐHPY, đến năm 2021, nhà 

trường xây dựng lại quy định NCKH sinh viên theo Quyết định số 471/QĐ-ĐHPY, đây là cơ sở 

pháp lý cho việc triển khai hoạt động NCKH của sinh viên, đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh 

viên toàn trường [H18.4.017]. Trong quy định mới ban hành, ngoài chuẩn hóa quy trình và các 

biểu mẫu về quản lý hoạt động NCKH của SV, Nhà trường còn cải tiến công tác hành chính: hệ 

thống hóa các quy định, các thể lệ thành văn bản thống nhất giúp GV hướng dẫn và SV thuận 

lợi trong quá trình thực hiện, hoàn tất đề tài [H18.4.017]. Ngoài ra, kinh phí cho hoạt động 

NCKH sinh viên cũng được điều chỉnh. Theo quy định cũ, sinh viên thực hiện đề tài NCKH 

được hỗ trợ tối đa không quá 3.000.000 VNĐ. Ở quy định mới, mức kinh phí được linh hoạt tuỳ 

theo tính chất, nội dung đề tài. Trường có chính sách khen thưởng cho thành tích NCKH của 

sinh viên như cấp giấy khen và giấy chứng nhận sinh viên NCKH, cộng thêm điểm thưởng vào 

điểm rèn luyện của học kỳ, xem xét đề xuất đề tài dự thi các cấp cao hơn …[H18.4.017]. Tại 

quy định mới ban hành, nhà trường cũng bổ sung điều khoản về hoạt động Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. Bên cạnh đó, phòng QLKH&HTQT cũng phân công một chuyên viên phụ trách công 

tác NCKH của SV, thực hiện quản lý, giám sát, hỗ trợ hoạt động SV NCKH trong toàn trường 

[H18.1.018]. 

Với những kết quả đạt được, các giải pháp cải tiến công tác quản lý NCKH phù hợp được 

bổ sung hằng năm, phòng QLKH & HTQT được CB, GV và SV trong trường ghi nhận và đánh 

giá tích cực. Như từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021, Phòng QLKH & HTQT 

đều được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, các CBVC phòng đều được đánh giá Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hầu hết mỗi năm học, Phòng có 1 viên chức được nhận danh hiệu 

chiến sĩ thi đua, các viên chức còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, được nhận  được 

nhận giấy khen của Hiệu trưởng. Năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019, Phòng đều nhận được 

bằng khen của UBND Tỉnh Phú Yên. Đặc biệt, năm 2021, TS. Đào Nhật Kim – Trưởng phòng 

QLKH &HTQT đã nhận được bằng khen của UBND Tỉnh Phú Yên đã có thành tích xuất sắc 
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trong công tác quản lý, nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 

[H18.4.019]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 18: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường đã thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các 

hoạt động nghiên cứu. 

- Nhà trường đã ban hành chính sách để thúc đẩy hoạt động NCKH của Trường ngày càng 

phát triển. 

- Hằng năm, nhà trường đều định kỳ rà soát đánh giá chất lượng NCKH, số lượng nghiên 

cứu. Các đề tài NCKH của Nhà trường được phép triển khai rất thiết thực, đóng góp hiệu quả 

vào phát triển kinh tế, xã hội của khu vực, tỉnh Phú Yên và Trường ĐHPY. 

- Nhà trường đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nỗ lực triển khai các hoạt động cải tiến 

trong công tác quản lý NCKH và được đánh giá tốt. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Dự toán kế hoạch phân bố kinh phí hàng năm cho hoạt động NCKH chưa được cụ thể, 

còn gộp chung vào kế hoạch khác. 

- Số lượng nhóm nghiên cứu mạnh, tiềm năng còn ít. Nguồn thu từ hoạt động NCKH chưa 

đa dạng và nhiều. 

- Việc thực hiện chỉ số KPIs các năm trước chưa được đầy đủ 

- Hoạt động lấy ý kiến khảo sát của doanh nghiệp chưa được rộng rãi, hình thức chưa 

được phong phú. Số lượng sinh viên tham gia NCKH còn ít và giảm dần. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ Cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

tồn tại 1 

Tách kinh phí dự chi cho hoạt 

động NCKH trong dự toán kinh 

phí của nhà trường ra thành một 

Phòng Kế hoạch 

Tài chính 

Năm học 

2022-2023 
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mục riêng 

 

Khắc 

phục 

tồn tại 2 

Thành lập thêm 3 nhóm nghiên 

cứu mạnh và nhóm nghiên cứu 

tiềm năng. Các nhóm này thực 

hiện NCKH phù hợp định hướng 

của Tỉnh và Trường. 

Tìm kiếm và kết nối với các 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

trong và ngoài nước để thực hiện 

các dự án KHCN. 

Phòng CTHSSV, 

Phòng QLKH & 

HTQT, các Khoa, 

các giảng viên 

Giai đoạn 

2022-2027 

 

 

Khắc 

phục 

tồn tại 3 

Rà soát và Ban hành chỉ số KPIs 

hằng năm phù hợp thực tế 

Trong kế hoạch NCKH & HTQT 

cũng cụ thể hoá hơn các loại hình 

và số lượng NCKH 

Tăng cường truyền thông qua 

Facebook, Zalo, Website cho sinh 

viên nắm rõ lợi thế khi tham gia 

NCKH tại Trường. 

Phòng Đảm bảo 

chất lượng; 

Phòng QLKH & 

HTQT; Đoàn 

thanh niên, Phòng 

CTHSSSV, Khoa 

Năm học 

2022-2023 

 

 

Khắc 

phục 

tồn tại 4 

Lập kế hoạch đối tượng khảo sát 

là doanh nghiệp đa dạng hơn, số 

lượng nhiều hơn (khoảng 10-20 

doanh nghiệp mỗi năm); nội dung 

phiếu khảo sát phải có câu để 

doanh nghiệp bày tỏ quan điểm, 

đóng góp ý kiến liên quan hoạt 

động NCKH 

Phòng QLKH & 

HTQT phối hợp 

Phòng đảm bảo 

chất lượng, Phòng 

CTHSSV 

Năm học 

2022-2023 

 

2 
Phát 

huy 

Các thành viên thuộc hệ thống chỉ 

đạo, điều hành, thực hiện, giám 

BGH, Hội đồng 

KH-ĐT, Phòng 

Năm học 

2021-2022 
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điểm 

mạnh 1 

sát các hoạt động NCKH tiếp tục 

làm việc tích cực, lên kế hoạch 

làm việc từ đầu năm học và có sự 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng cá nhân nghiên cứu tham 

mưu phương thức, chính sách để 

nâng cao chất lượng hoạt động 

NCKH cho Nhà trường. 

QLKH & HTQT, 

Phòng KHTC, 

Khoa chuyên 

môn 

 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 2 

Rà soát lại các chính sách NCKH, 

lấy ý kiến góp ý của CBVC trong 

trường, điều chỉnh phù hợp với 

điều kiện thực tế của nhà trường 

và xã hội. 

Phòng QLKH & 

HTQT, Phòng 

KHTC, Phòng 

TCCB 

Năm học 

2021-2022 

 

 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 3 

Cuối mỗi năm học, định kỳ đánh 

giá đánh giá chất lượng NCKH, 

số lượng nghiên cứu để có cơ sở 

đề xuất xây dựng KPIs phù hợp. 

Phòng QLKH & 

HTQT; Khoa 
Hằng năm 

 

 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 4 

Tiếp tục rà soát đánh giá bằng 

cách lấy ý kiến, khảo sát, tổ chức 

hội nghị, hội thảo để nâng cao 

năng lực, tham mưu giải pháp tốt 

hơn nữa trong công tác quản lý 

NCKH 

Phòng QLKH & 

HTQT, Phòng 

đảm bảo chất 

lượng, Phòng 

KHTC, các Khoa 

Năm học 

2021-2022 

 

 4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 18 4,0 

Tiêu chí 18.1 4 

Tiêu chí 18.2 4 

Tiêu chí 18.3 4 
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Tiêu chí 18.4 4 

 

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chí 19.1: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, 

bản quyền và kết quả nghiên cứu 

Nhà trường đã thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản 

quyền và kết quả nghiên cứu, giao đơn vị đầu mối thực hiện ghi nhận và hỗ trợ các thủ tục để 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền 

SHTT và bảo vệ tài sản trí tuệ của cán bộ, giảng viên và của Trường ĐHPY, năm 2017, Nhà 

trường ban hành Quy định về quản lý hoạt động SHTT tại Trường ĐHPY. Theo điều 6 của Quy 

định này, Nhà trường đã giao cho Phòng QLKH-HTQT chức năng quản lý hoạt động SHTT và 

thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sau đây: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế 

hoạch quản lý hoạt động SHTT; Xây dựng văn bản quản lý hoạt động SHTT của cơ sở giáo dục 

đại học; Tổ chức việc ghi nhận, khai báo, quản lý tài sản trí tuệ của Nhà trường; Tổ chức, thực 

hiện việc xác lập quyền SHTT; Giám sát việc thực thi quyền SHTT trong Nhà trường; Tổ chức 

khai thác thương mại tài sản trí tuệ; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định về SHTT tại 

Trường ĐHPY; Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong văn bản hướng dẫn cụ thể thực 

hiện Quy định phù hợp với sự phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn [H19.1.001].  

Đến năm 2019, chức năng và nhiệm vụ “Hỗ trợ đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển 

giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ” của Phòng QLKH-

HTQT được xác định theo khoản r, s điều 8 trong Quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị 

thuộc Trường ĐHPY [H19.1.002]. Bên cạnh đó, theo Quy chế quản trị tài sản trí tuệ ban hành 

năm 2021, điều 15, Nhà trường còn giao cho Phòng QLKH-HTQT chức năng tham mưu giúp 

Hiệu trưởng và nhiệm vụ quản trị các tài sản trí tuệ của Trường ĐHPY [H19.1.003]. 

Theo đó, Phòng QLKH-HTQT đã phân công một nhân viên phụ trách các công tác liên 

quan đến việc thi hành các chức năng về quản lý hoạt động SHTT của Nhà trường trong Thông 

báo về phân công nhiệm vụ cán bộ công chức và quy định lề lối làm việc của Phòng QLKH-

HTQT hằng năm [H19.1.004]. 

Để triển khai và làm cơ sở pháp lý phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, Trường 
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ĐHPY đã xây dựng, ban hành hệ thống các quy định quản lý hoạt động SHTT và tài sản trí tuệ, 

bao gồm: Quy định về quản lý hoạt động SHTT tại Trường ĐHPY [H19.1.001]; Quy chế quản 

trị tài sản trí tuệ Trường ĐHPY [H19.01.003]; Quy định tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động 

khoa học và công nghệ của Trường ĐHPY [H19.1.005]; Quy định nghiên cứu khoa học của 

giảng viên Trường ĐHPY [H19.1.006]; Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Trường ĐHPY [H19.1.007]; Quy định trích dẫn và chống đạo văn [H19.1.008]. 

Trường ĐHPY xây dựng hệ thống quản lý hoạt động SHTT và bảo hộ quyền SHTT, các 

sáng chế bản quyền và các kết quả nghiên cứu gồm: Tổ chức bộ phận phụ trách quản lý hoạt 

động SHTT; Phát hiện, khai báo, ghi nhận tài sản trí tuệ; Xác định quyền sở hữu đối với tài sản 

trí tuệ; Xác định quyền công bố đối với tài sản trí tuệ; Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ; Bảo mật thông tin; Quy trình và thủ tục đăng ký SHTT; Xác lập quyền SHTT đối với tài 

sản trí tuệ; Khen thưởng và xử lý vi phạm; Phân bổ lợi ích do các tài sản trí tuệ mang lại; Quy 

trình đăng ký SHTT; Quy trình chuyển giao công nghệ [H19.1.001], [H19.1.003]. 

Theo điều 6, điều 7 và điều 14 thuộc Quy chế quản trị tài sản trí tuệ xác định rõ quyền 

chủ sở hữu và đồng sở hữu tài sản trí tuệ của Trường ĐHPY đối với các tài sản trí tuệ, các vấn 

đề về tác giả và đồng tác giả của tài sản trí tuệ [H19.1.003]. 

Theo điều 13, Quy định về quản lý hoạt động SHTT tại Trường ĐHPY, Phòng QLKH-

HTQT có nghĩa vụ lưu giữ và bảo vệ các tài liệu, chứng cứ hỗ trợ việc xác lập quyền SHTT của 

các tổ chức và cá nhân được thực hiện theo văn bản quản lý hoạt động SHTT của Trường ĐHPY, 

thực hiện các hoạt động xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ được xác định thuộc quyền của 

nhiều chủ sở hữu, kể cả chủ sở hữu bên ngoài Trường ĐHPY, lưu giữ và bảo vệ các chứng cứ 

về việc phát sinh quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ đã xác lập quyền sở hữu [H19.1.001]. 

Tại Quy định tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ của Trường 

ĐHPY, ở khoản 4, điều 6, quy định Trường ĐHPY có quyền đối với những tài sản trí tuệ là kết 

quả của các nghiên cứu được thực hiện bằng ngân sách của Nhà trường hoặc sử dụng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của Trường theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Ở khoản 3, điều 5, 

Trường ĐHPY nghiêm cấm các hành vi: Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển 

nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả KHCN, tiết lộ tư liệu, kết quả KHCN thuộc danh 

mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động KHCN [H19.1.006]. 

Về vấn đề định giá các đối tượng SHTT, khoản 4, điều 30 của Quy chế quản trị tài sản 
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trí tuệ quy định: “Định kì hằng năm, bộ phận quản trị tài sản trí tuệ có trách nhiệm tổ chức 

thẩm định giá trị của các tài sản trí tuệ và các thông tin mật trong các danh mục quản lý tài sản 

trí tuệ. Khi cần thiết có thể thành lập tổ thẩm định hoặc hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng 

thành lập. Việc thẩm định áp dụng các cách tiếp cận thẩm định giá phù hợp đúng theo tiêu 

chuẩn thẩm định giá và pháp luật quy định đối với tài sản trí tuệ”. Khoản 1 và 2 của điều này 

quy định chi tiết về phân chia thu nhập và lợi ích từ những tài sản trí tuệ như sau: Đối với tài 

sản trí tuệ là sản phẩm của đề tài, dự án sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, trừ khi có thỏa 

thuận khác hoặc có quy định khác, sau khi đã trừ các chi phí (nếu có), tác giả/ đồng tác giả được 

hưởng 30% tổng giá trị thực tế, Trường ĐHPY được hưởng 70% tổng giá trị thực tế, nếu kết 

quả vượt mức giá trị thực tế sẽ đề xuất Hiệu trưởng quyết định trả thù lao riêng và khen thưởng 

phù hợp Quy chế Khen thưởng Trường ĐHPY và các quy định pháp luật khác; Đối với các tài 

sản trí tuệ không phải là đề tài, dự án sử dụng kinh phí Nhà nước, thu nhập hoặc lợi nhuận phát 

sinh sẽ được phân chia dựa theo thỏa thuận giữa các bên [H19.1.003]. 

Nhà trường ban hành chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ khai thác thương 

mại hóa các đề tài nghiên cứu được phê duyệt bằng việc hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ thủ tục liên quan 

nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hóa các tài sản trí tuệ của mình. 

Trong giai đoạn xác lập và đăng ký bảo hộ các quyền SHTT, theo Quy định về quản lý hoạt 

động SHTT tại Trường ĐHPY: Ở khoản 2, điều 7, Nhà trường đã giao Phòng QLKH-HTQT ghi 

nhận, phát hiện, quản lý tài sản trí tuệ và hỗ trợ các biện pháp xác lập kịp thời quyền sở hữu theo 

đúng quy định của pháp luật, nhằm hạn chế khả năng bỏ sót hoặc thất thoát tài sản trí tuệ; Ở 

khoản 2, điều 12, bộ phận chuyên trách về SHTT có trách nhiệm xây dựng quy trình và thủ tục 

đăng ký cấp giấy chứng nhận SHTT và hướng dẫn thực hiện cho cán bộ, viên chức, sinh viên 

của Nhà trường; Ở khoản 6, điều 13, Nhà trường xác định chi phí xác lập quyền SHTT của 

Trường ĐHPY được hạch toán trong kinh phí quản lý hoạt động khoa học và công nghệ hằng 

năm của Nhà Trường. Nhà trường cũng xây dựng quy trình hướng dẫn đăng ký bảo hộ SHTT 

và quy trình chuyển giao công nghệ trong Quy định này [H19.1.001]. 

Đối với các sinh viên, Nhà Trường ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên 

Trường ĐHPY: Tại điều 8, quy định việc Tổ chức hội nghị khoa học và công nghệ cho sinh viên 

nhằm tôn vinh các kết quả nghiên cứu nổi bật của sinh viên; chia sẻ các ý tưởng, dự án khởi 

nghiệp của sinh viên; Tại điều 9, quy định việc giới thiệu các kết quả NCKH của sinh viên gồm 
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tuyển chọn và gửi tham dự giải thưởng cấp Tỉnh, cấp Quốc gia và các giải thưởng khác dành 

cho sinh viên NCKH, tổ chức giới thiệu kết quả nghiên cứu, các sản phẩm khoa học và công 

nghệ tiêu biểu, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên cho các doanh nghiệp, các tổ chức, 

các nhà đầu tư nhằm kêu gọi sự đầu tư, hợp tác hướng tới triển khai ứng dụng các kết quả nghiên 

cứu vào thực tiễn, hỗ trợ sinh viên hình thành các dự án khởi nghiệp; Tại điều 13, các đơn vị 

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối hợp cùng Khoa kinh tế chủ động, chịu trách nhiệm chính 

trong hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức các 

hoạt động liên kết, hướng dẫn, đào tạo - hỗ trợ chuyên môn, phát động phong trào, cung cấp 

thông tin, tạo môi trường, tổ chức các hoạt động truyền cảm hứng, tìm kiếm, hợp tác, liên doanh 

liên kết với các nhà nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo để triển 

khai các chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên, 

ưu tiên tuyển chọn những đề tài NCKH sinh viên mang tính ứng dụng cao, có ý nghĩa trong đời 

sống thực tế, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương [H19.1.007].  

Nhà trường định hướng hoạt động NCKH của giảng viên với những đề tài ứng dụng và 

chuyển giao khoa học công nghệ tại khoản 1, điều 4, Quy định nghiên cứu khoa học của giảng 

viên Trường ĐHPY, phải là những đề tài: Phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển khoa 

học công nghệ của Trường, ngành, quốc gia; Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước 

và các nguồn thu hợp pháp khác của Trường; Có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả và hướng 

tới sản phẩm cuối cùng; Các công trình nghiên cứu liên quan đến sản phẩm thương mại của tỉnh, 

nhu cầu xã hội, hướng nghiên cứu ưu tiên của Trường, ngành, quốc gia; Nhóm nghiên cứu có 

tiềm lực mạnh, có khả năng triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển Nhà 

trường và địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Tại khoản 6, điều 6 của Quy định 

trên, Nhà trường sẽ đầu tư ban đầu cho các nhóm nghiên cứu đề tài ứng dụng  hoặc dự án chuyển 

giao công nghệ (thông qua bản hợp đồng kinh tế hai bên). Sau khi nghiệm thu, Nhà trường được 

hưởng lợi nhuận từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhóm nghiên 

cứu. Tỷ lệ lợi nhuận được hưởng tùy theo mức đóng góp, đầu tư Nhà trường vào hoạt động 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ này của nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu 

có nhiệm vụ báo cáo lợi nhuận cho Nhà trường từng giai đoạn và kết thúc giai đoạn. Bên cạnh 

đó, tại điều 10 của Quy định này, Nhà trường cũng xác định phải tạo môi trường thuận lợi để 

khuyến khích sự hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ quan, tập thể và cá nhân trong Trường 
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với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở trong 

nước; với các trường đại học, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức ở nước ngoài và cá 

nhân là người nước ngoài và người Việt Nam cư trú và định cư ở nước ngoài để thực hiện: Các 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Tham gia triển lãm, giải thưởng 

NCKH; Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ quan, tập thể và cá 

nhân trong Trường với các đối tác trong và ngoài nước  [H19.1.006 (2)].  

Trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Nhà trường có chính sách về việc hỗ trợ kinh phí cho việc 

thực hiện đề tài các cấp; biên soạn và xuất bản các sách, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham 

khảo; cho các tác giả có bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục 

ISI, SCI, SCIE; cho SV thực hiện nghiên cứu khoa học, đề tài dự án xuất sắc (được hội đồng 

trường thông qua). Tại điều 10 của Quy chế này, hằng năm sau khi thực hiện các khoản chi phí, 

nộp thuế và các khoản khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi sẽ được trích lập 

15% cho Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp, trong đó có chi cho công tác ứng dụng tiến bộ 

khoa học-công nghệ, hoặc có thể góp vốn để liên doanh, liên kết với tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước để tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và 

khả năng của đơn vị và theo quy định của pháp luật [H19.1.009].  

Nhằm khuyến khích hoạt động NCKH của giảng viên Nhà trường, Trường ĐHPY quy 

định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng và mức 

thưởng; hồ sơ, thủ tục và quy trình khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị thuộc Trường ĐHPY 

có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ. Các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, 

sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tác phẩm nghệ thuật đạt giải thưởng từ cấp Bộ trở lên, được tặng 

Giấy khen của Hiệu trưởng kèm theo tiền thưởng cho tác giả (hoặc tập thể tác giả) có công trình 

đạt giải thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước: Giải Nhất: 05 triệu đồng, Giải Nhì: 03 triệu đồng, Giải 

Ba: 02 triệu đồng, Giải khuyến khích: 01 triệu đồng. Các đề tài, dự án KH&CN các cấp được 

nghiệm thu trong năm xét thưởng đạt tiêu chuẩn, có hình thức khen thưởng và mức thưởng: Đề 

tài cấp Nhà nước: 5.000.000 đồng/công trình, Đề tài cấp Bộ: 3.000.000 đồng/công trình. Các 

sản phẩm NCKH được chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm được tặng Giấy khen 

của Hiệu trưởng kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng/sản phẩm cho cán bộ, viên chức có thành 

tích trong việc chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm mang lại nguồn thu cho Nhà 

trường. Thu hút các dự án KH&CN, các chuyên gia đầu ngành tham gia phát triển KH&CN của 
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Trường  sẽ được Hiệu trưởng sẽ xem xét tặng Giấy khen và kèm theo tiền thưởng có giá trị từ 

0,5 đến 1% trong tổng kinh phí dự án cho cán bộ, viên chức có thành tích trong lĩnh vực này. 

Nghiên cứu khoa học vượt định mức theo quy định hiện hành: Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng 

kèm theo tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu đối với viên chức có ngạch không phải 

giảng viên có số giờ NCKH trên 200 giờ, tặng Giấy khen của Hiệu trưởng kèm theo tiền thưởng 

bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu đối với viên chức có ngạch là giảng viên có số giờ NCKH vượt 

định mức trên 300 giờ. Cá nhân, đơn vị thuộc Trường có các công trình khoa học được xuất bản 

và công bố trên các ấn phẩm khoa học có uy tín thì được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng kèm 

theo tiền thưởng như sau: Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc 

tế trong danh mục ISI, SCI, SCIE hoặc Scopus là 2.000.000đ/bài báo; Sách được xuất bản ở 

nước ngoài bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài, có chỉ số ISBN (phục vụ cho hoạt động dạy và 

học) là 1.000.000đ/quyển; Giáo trình được xuất bản ở nước ngoài bằng ngôn ngữ tiếng nước 

ngoài, có chỉ số ISBN (phục vụ cho hoạt động dạy và học) là 1.000.000đ/quyển; Sách được xuất 

bản trong nước bằng ngôn ngữ tiếng Việt, có chỉ số ISBN (phục vụ cho hoạt động dạy và học) 

là 500.000đ/quyển; Giáo trình được xuất bản trong nước bằng ngôn ngữ tiếng Việt, có chỉ số 

ISBN (phục vụ cho hoạt động dạy và học) là 500.000đ/quyển [H19.1.010]. 

Các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Trường ĐHPY của giảng viên, viên chức Nhà 

trường trong và ngoài trường sẽ được quy đổi điểm NCKH. Các bài báo của tác giả ngoài trường 

có chức danh giáo sư/phó giáo sư được hỗ trợ nhuận bút 500.000đ/bài, các chức danh khác là 

300.000đ/bài. Đối với các bài viết được tạp chí Khoa học mời viết (đặt hàng), có chất lượng tốt, 

của nhà khoa học có uy tín, góp phần nâng cao chất lượng của tạp chí, Tổng biên tập sẽ quyết 

định mức chi lên đến 1.000.000đ/bài [H19.1.011]. 

Khi có các đề xuất, kế hoạch sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa, đăng ký kiểm định 

chất lượng sản phẩm từ các nhóm nghiên cứu, tác giả, trung tâm Khoa học và Công nghệ, Nhà 

trường ra thông báo hỗ trợ đối với các đề xuất có tính khả thi cao, góp phần tăng giá trị thương 

phẩm cho các sản phẩm khoa học của Nhà trường. Các tác giả, nhóm nghiên cứu, trung tâm 

Khoa học và công nghệ lập các phương án sản xuất, dự trù kinh phí để trình Ban Giám hiệu xét 

duyệt mức kinh phí hỗ trợ để thực hiện. Từ năm 2017 đến 2021, Nhà trường đã xét duyệt triển 

khai các phương án sản xuất cho các sản phẩm khoa học công nghệ với sự hỗ trợ kinh phí, nhân 

sự, cơ sở vật chất từ các nguồn lực của Trường ĐHPY hoặc hợp tác nhận nguồn tài trợ từ các 
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đơn vị ngoài Trường như: Tỏi đen; Rượu tỏi đen; Các loại nấm ăn và nấm dược liệu như Bào 

ngư xám, Bào ngư trắng, nấm Rơm, Linh chi; Trà túi lọc Linh chi; Cây giống cây Cam Thảo Đá 

Bia nuôi cấy mô; Nha đam [H19.1.013], [H19.1.014], [H19.1.015].  

Nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý hoạt động khai thác các tài sản trí tuệ của Trường 

ĐHPY,  Nhà trường ban hành các quy định cụ thể về cơ chế khai thác và phân bổ lợi ích từ tài 

sản trí tuệ tại mục IV thuộc Quy chế quản trị tài sản trí tuệ gồm: Xác định các hình thức khai 

thác tài sản trí tuệ là công bố tài sản trí tuệ, chuyển nhượng quyền SHTT, áp dụng tài sản trí tuệ 

vào quy trình tác nghiệp, kinh doanh, sản xuất của Trường, dùng quyền SHTT để góp vốn, liên 

doanh, liên kết, cấp “Li-xăng” cho các đối tượng có nhu cầu, chuyển giao công nghệ, chuyển 

nhượng, cho, tặng, và các hình thức khai thác khác theo quy định của pháp luật; Xác lập quyền 

khai thác các tài sản trí tuệ đối với Trường ĐHPY; Xác định quyền và nghĩa vụ khai thác tài sản 

trí tuệ của Viên chức, Người học, Cộng tác viên của Nhà trường; Chuyển giao tài sản trí tuệ giữa 

Trường ĐHPY và các Đơn vị thuộc Trường với Viên chức, Người học, Cộng tác viên; Phân 

công trách nhiệm và giao toàn quyền chủ động cho Phòng QLKH-HTQT trong việc xúc tiến 

thương mại đối với các tài sản trí tuệ, tham mưu cho Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng chuyển 

giao công nghệ, hợp đồng Li-xăng, hợp đồng góp vốn, hợp đồng liên doanh liên kết, hợp đồng 

hợp tác nghiên cứu để tạo ra tài sản trí tuệ mới và các loại hợp đồng khác nhằm xúc tiến thương 

mại theo quy định của pháp luật; Phân bổ thu nhập và lợi ích từ việc sử dụng và khai thác các 

tài sản trí tuệ: đối với các sản phẩm của đề tài, dự án sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, 

sau khi trừ các khoản phí liên quan việc hưởng thu nhập và lợi ích từ việc sử dụng và khai thác 

các tài sản trí tuệ được chia cho tác giả, đồng tác giả được hưởng 30% tổng giá trị thực tế còn 

Trường ĐHPY được hưởng 70% tổng giá trị thực tế, đối với những trường hợp đạt được kết quả 

vượt mức giá trị thực tế sẽ đề xuất Hiệu trưởng quyết định trả thù lao riêng và khen thưởng phù 

hợp Quy chế Khen thưởng Trường ĐHPY và các quy định pháp luật khác, đối với các tài sản trí 

tuệ không phải là đề tài, dự án sử dụng kinh phí Nhà nước, thu nhập hoặc lợi nhuận phát sinh sẽ 

được phân chia dựa theo thỏa thuận giữa các bên [H19.1.003]. 

Ngoài ra, Nhà trường còn thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ với chức năng là 

đơn vị phối hợp thực hiện đưa các sản phẩm khoa học công nghệ của Nhà trường tiếp cận thương 

mại hóa. Trung tâm được giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, thực nghiệm các đề tài, dự án, 

quy trình kỹ thuật, sản phẩm công nghệ; tổ chức triển khai hợp tác với các Sở, ngành, các đơn 
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vị, các cơ sở sản xuất thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ, các hợp đồng kinh tế khoa 

học kĩ thuật vào sản xuất [H19.1.015]. 

Tại quy định trong khoản 2.4 thuộc phụ lục 1, Quy định nghiên cứu khoa học của giảng 

viên Trường ĐHPY cũng hướng dẫn cách thức trích dẫn tài liệu tham khảo cho NCKH của giảng 

viên [H19.1.006]. Nhằm nâng cao chất lượng các đề tài NCKH, nâng cao ý thức đạo đức trong 

hoạt động NCKH và giúp đảm bảo quyền SHTT, Nhà trường đã ban hành Quy định về trích dẫn 

và chống đạo văn, hướng dẫn về cách thức trích dẫn nội dung tài liệu tham khảo, các hành vi 

đạo văn, hoạt động tổ chức và hình thức xử lý các hành vi đạo văn [H19.1.008].   

Bên cạnh đó là một số quy định khác có liên quan như: Quy chế quản trị tài sản trí tuệ, 

điều 15 quy định về tác giả và thứ tự đứng tên đối với các tác phẩm là tài sản trí tuệ của Nhà 

trường [H19.1.003]; Quy định về tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ 

của Trường ĐHPY, điều 4, quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động khoa học và công nghệ 

tại Trường cần nghiêm túc và trung thực, đảm bảo trích dẫn đúng thể thức, chính xác và cung 

cấp đầy đủ thông tin nguồn trích dẫn, tuân thủ các quy định liên quan khi sử dụng kết quả nghiên 

cứu hoặc sản phẩm, tác phẩm, công trình của người khác, kiên quyết chống gian lận khoa học 

công nghệ và xâm phạm quyền SHTT [H19.1.005]. 

Trường ĐHPY xây dựng hệ thống quản lý quy trình công bố, theo dõi và lưu trữ kết quả 

nghiên cứu của viên chức, người học của Nhà trường trên cơ sở phân cấp quản lí, các sản phẩm 

NCKH sẽ được theo dõi, lưu trữ cấp trường hoặc tại đơn vị thực hiện.  

Phòng QLKH-HTQT phối hợp với Phòng Đào tạo và khoa chuyên môn nghiên cứu, tổ 

chức quy trình thực hiện, đánh giá đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp cho người học. Thư viện tổ 

chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích 

hợp; Thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; Xây dựng các cơ sở dữ 

liệu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin; Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai 

thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thư viện thông qua các 

hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là về quyền SHTT. 

Tạp chí khoa học quản lý tài sản và tài liệu của Tạp chí theo phân cấp của Nhà trường. Theo các 

quy định trên, các đề tài KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố và các đề tài do Nhà 

trường chủ trì được lưu trữ và công bố kết quả nghiên cứu theo quy định của cấp chủ quản. Các 

báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài KH&CN cấp trường được đánh 
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giá, nghiệm thu xếp loại đạt trở lên đều được lưu giữ tại Phòng QLKH-HTQT và Trung tâm 

Thông tin – Thư viện. Phòng QLKH-HTQT, Trung tâm Khoa học Công nghệ, Phòng Tạp chí, 

là những nơi theo dõi, lưu trữ sản phẩm của sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu cấp 

trường, các kỉ yếu khoa học cấp Trường, hội thảo quốc gia, hội thảo quốc tế, tạp chí khoa học. 

Các đơn vị trực thuộc trường theo dõi và lưu trữ các sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo 

seminar, kỉ yếu hội thảo khoa học cấp đơn vị. Các đề tài KH&CN được kiểm tra, đánh giá và 

nghiệm thu theo quy định của cấp chủ quản. Dựa trên kết quả đánh giá, nghiệm thu, xếp loại của 

các Hội đồng đánh giá nghiệm thu các đề tài NCKH, Nhà trường ban hành quyết định về việc 

công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên hoàn thành 

nghiên cứu [H19.1.002]. 

Nhà trường quy định các bước quản lý đề tài sau nghiệm thu, cụ thể như sau: Tại điều 

11, chủ nhiệm đề tài cần nộp 01 bản báo cáo đã chỉnh sửa theo phản biện, giấy xác nhận về việc 

đã hoàn tất thủ tục nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, sản phẩm sau khi nghiệm thu đề tài 

gồm: 03 bộ đề tài và 03 đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung đề tài, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ trên, 

Trường ĐHPY ký Quyết định hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường cho chủ nhiệm 

đề tài; Tại điều 12, công tác quản lý, công bố các kết quả nghiên cứu, sản phẩm của đề tài được 

quy định như sau: sau khi đề tài được nghiệm thu, đơn vị thực hiện đề tài sẽ công bố kết quả 

thực hiện đề tài trên trang thông tin điện tử của Trường, P. QLKH-HTQT quản lý kết quả nghiên 

cứu, sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, việc sử dụng kết quả sản phẩm 

của đề tài thực hiện theo quy định pháp luật về SHTT, chuyển giao công nghệ [H19.1.006(2)]. 

Ngoài ra, Nhà trường tổ chức hội nghị khoa học cho sinh viên nhằm mục đích: Tôn vinh 

các kết quả nghiên cứu nổi bật của sinh viên; Chia sẻ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh 

viên; Công bố và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có kết quả nghiên cứu, các ý tưởng, 

dự án khởi nghiệp tiêu biểu, xuất sắc; Thời gian công bố và trao giải thưởng được thực hiện tại 

Hội nghị tổng kết NCKH của sinh viên Trường ĐHPY (Điều 8, Quy định hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên Trường ĐHPY năm 2021). Quyền của sinh viên: Được đề xuất, đăng ký 

thực hiện đề tài NCKH; Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của 

Nhà trường để thực hiện hoạt động nghiên cứu; Được hỗ trợ kinh phí NCKH theo định mức quy 

định của Trường Đại học Phú Yên; Được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các 

tạp chí khoa học, kỷ yếu, các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước theo 
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quy định; Được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu theo quy 

định hiện hành (Khoản 2, Điều 15, Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Trường ĐHPY năm 2021). Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của sinh viên gồm: Xuất 

bản các tập san, thông báo khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo công bố kết quả đề tài NCKH 

của sinh viên và các loại hình khác đúng quy định của pháp luật; Quản lý, lưu giữ và tổ chức 

khai thác hiệu quả, đúng quy định các kết quả NCKH của sinh viên; Công bố các kết quả NCKH 

của sinh viên theo quy định hiện hành; đăng tải kết quả NCKH của sinh viên trên trang thông 

tin điện tử của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác [H19.1.007]. 

Khoản 6 điều 32 Quy chế quản trị tài sản trí tuệ quy định đối với các bài báo khoa học 

được xác định thuộc quyền sở hữu của Trường ĐHPY, các tác giả và đồng tác giả có thể chủ 

động đề xuất việc công bố trên các tạp chí nhưng phải được sự chấp thuận bằng văn bản của 

P.QLKH-HTQT phải ghi rõ địa chỉ công tác là Trường ĐHPY trong tác phẩm của mình 

[H19.1.003]. 

Đối với các tài sản trí tuệ phát sinh trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học công 

nghệ của Trường ĐHPY, các đối tượng quyền SHTT phát sinh phải được các cá nhân, tổ chức 

có liên quan phát hiện và thông báo cho Phòng QLKH-HTQT; hoặc Phòng QLKH-HTQT ghi 

nhận, phát hiện, quản lý tài sản trí tuệ của Nhà trường và hỗ trợ các biện pháp xác lập kịp thời 

quyền sở hữu theo đúng quy định của pháp luật (Điều 7, Quy định về quản lý hoạt động SHTT 

cửa Trường ĐHPY) [H19.1.001]. 

Nhà trường căn cứ theo các quy định của pháp luật SHTT và của Nhà trường để xác lập 

quyền công bố đối với tài sản trí tuệ là kết quả nghiên cứu (Điều 9, Quy định về quản lý hoạt 

động SHTT cửa Trường ĐHPY). Tập thể, cá nhân của Nhà trường và những người tham gia 

hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan trong 

hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ có khả năng ảnh hưởng đến quyền công bố, xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại tài sản trí tuệ của đơn vị (Điều 11, Quy định về 

quản lý hoạt động SHTT cửa Trường ĐHPY) [H19.1.001]. 

Nhà trường cũng quy định các nguyên tắc bảo mật thông tin đối với tài sản trí tuệ. Khi 

có tài sản trí tuệ mới phát sinh được nhận diện, Viên chức, Người học, Cộng tác viên có liên 

quan phải tiến hành đánh dấu lên tài liệu bằng ký hiệu “THÔNG TIN KÍN” màu đỏ, đặt ở góc 

trên, bên phải của tài liệu. Trong trường hợp không kịp xử lý đúng quy tắc trên, tất cả các tài 
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liệu này phải được lưu trong tập hồ sơ có đánh dấu “THÔNG TIN KÍN". Những tài liệu đã được 

xử lý và xác nhận là thông tin mật, Phòng QLKH-HTQT sẽ đóng dấu “MẬT” màu đỏ, đặt ở góc 

trên, bên phải của tài liệu. Những thông tin mật liên quan đến tài sản trí tuệ của Trường ĐHPY 

sẽ được lưu trữ tại tủ hồ sơ mật của Phòng QLKH-HTQT hoặc dạng tập tin điện tử với tên là 

“MAT_Ten tap tin” (Quy chế quản trị tài sản trí tuệ, điều 28) [H19.1.003].  

Phòng QLKH-HTQT là đơn vị có nghĩa vụ lưu giữ và bảo vệ các tài liệu, chứng cứ hỗ 

trợ việc xác lập quyền SHTT của các tổ chức và cá nhân được thực hiện theo văn bản quản lý 

hoạt động SHTT của Trường ĐHPY (Điều 13, Quy định về quản lý hoạt động SHTT của Trường 

ĐHPY) [H19.1.001].  

Nhà trường cũng ban hành quy trình cho các bài viết được công bố trên tạp chí khoa học 

ĐHPY gồm: Các quy trình về nhận bài và sơ tuyển; Quy trình phản biện; thời gian phản biện là 

2 tuần; Quy trình sau phản biện như chỉnh sửa theo yêu cầu phản biện, tác giả gửi lại ban thư ký 

một bản in và file bài viết sau chỉnh sửa theo yêu cầu phản biện để xuất bản; Tổng biên tập phê 

duyệt số lượng và mục lục các bài viết được đăng trong vòng 1 tuần; Ban biên tập gửi nơi xuất 

bản để chế bản in và in ấn, phòng QLKH-HTQT phối hợp cùng văn thư phát hành [H19.1.016]. 

Mặc dù các văn bản quy định, chính sách hỗ trợ về SHTT của Trường ĐHPY được bổ 

sung, điều chỉnh và hoàn thiện phù hợp với các hoạt động của Nhà trường nhưng chưa thu hút 

được sự quan tâm tìm hiểu và thực hiện tích cực từ GV, viên chức về việc đăng ký SHTT cho 

các sản phẩm, công trình nghiên cứu do mình tạo ra.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 19.2: Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ triển khai 

Trường ĐHPY đã triển khai và xây dựng hệ thống ghi nhận, lưu trữ, rà soát, khai thác và 

quản lý TSTT. Các tài sản trí tuệ của viên chức và sinh viên Nhà trường phát sinh được ghi nhận 

chủ yếu là: sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng, đề cương môn học; ngân hàng câu hỏi 

đề thi; các báo cáo khoa học, bài báo khoa học; luận văn, luận án, khóa luận; đề tài nghiên cứu 

các cấp đã nghiệm thu, các sản phẩm là các kết quả NCKH và chuyển giao công nghệ. Theo 

phân công và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường, các tài sản trí tuệ sẽ được phân 

cấp ghi nhận, lưu trữ đúng quy định. Các sách, giáo trình, công trình NCKH của viên chức và 

sinh viên được lưu trữ chủ yếu tại Thư viện. Ngân hàng câu hỏi, đề thi được Phòng Quản lý chất 

lượng quản lý và lưu trữ. Các hồ sơ về các hoạt động KHCN được lưu trữ tại Phòng QLKH-
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HTQT và tại các đơn vị chủ quản. Hồ sơ và kết quả nghiên cứu các đề tài nghiên cứu, dự án ứng 

dụng, phương án sản xuất và thương mại hóa chủ yếu lưu trữ tại Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ [H19.2.001]. 

Nhà trường đã có hệ thống quản lý và bảo bộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết 

quả nghiên cứu theo đúng các quy định hiện hành. Toàn bộ hồ sơ đăng ký SHTT được lưu trữ 

trong hệ thống lưu trữ của P.QLKH-HTQT, tuân theo các quy định về quản lý hoạt động SHTT, 

quản trị tài sản trí tuệ và Nội quy Bảo vệ bí mật Nhà nước của Trường ĐHPY [H19.2.002], 

[H19.2.003], [H19.2.004]. 

Điều đáng ghi nhận là Nhà trường đã hoàn thành việc đăng ký quyền SHTT với Cục 

SHTT cho Logo của Trường, với giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 234139 cấp theo Quyết 

định số 64220/QĐ-SHTT, ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 

[H19.2.005].  

Đối với các đề tài NCKH cấp Tỉnh, Nhà trường tiến hành thực hiện ký kết các hợp đồng 

thực hiện đề tài khoa học và công nghệ với các điều khoản nghiệm thu, công bố và đăng ký bảo 

hộ quyền SHTT, xác lập quyền đứng tên tác giả, thực hiện bảo mật kết quả nghiên cứu theo Luật 

Khoa học và công nghệ và các quy định liên quan [H19.2.006].  

Trường ĐHPY giao cho phòng QLKH-HTQT phối hợp với các đơn vị thuộc Trường có 

trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho GV và sinh viên của Trường thực hiên các quy 

định về quyền SHTT như: đăng ký bảo hộ, công nhận sản phẩm khoa học công nghệ, khiếu nại 

hoặc khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền SHTT, … Phòng QLKH-HTQT là đơn vị chuyên 

trách quản lý hoạt động SHTT của Nhà trường, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các đơn vị 

thực hiện. Khi có khiếu nại, khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền SHTT, Nhà trường giao cho 

Phòng QLKH-HTQT tổ chức hòa giải các tranh chấp về SHTT. Trong trường hợp hòa giải 

không thành, bộ phận chuyên trách quản lý hoạt đông SHTT đề xuất cho Hiệu trưởng hướng 

dẫn xử lý theo quy định của pháp luật [H19.2.002]. Tuy nhiên, các sản phẩm được đăng ký 

quyền SHTT của Nhà trường còn hạn chế về số lượng. 

Hằng năm, Trường ĐHPY lập kế hoạch triển khai các hoạt động SHTT phù hợp với điều 

kiện thực tế của Nhà trường với mục đích: Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Luật SHTT 

nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường đối với các công trình NCKH, tác giả, 

tác phẩm; Triển khai các hoạt động quản lý về tài sản trí tuệ và SHTT của Nhà trường theo quy 
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định; Cung cấp cho viên chức, GV, người học những kiến thức cơ bản về SHTT, quy trình đăng 

ký SHTT tại Việt Nam; Nâng cao nhận thức của GV, sinh viên, cộng tác viên Nhà trường đối 

với SHTT; Quản lý hiệu quả các tài sản trí tuệ của Trường ĐHPY; Nâng cao khả năng chuyển 

giao công nghệ, thương mại hóa của các tài sản trí tuệ phát sinh trong hoạt động NCKH của GV, 

viên chức và người học của Nhà trường. Kế hoạch bao gồm các hoạt động: Bổ sung, ban hành 

mới các văn bản quy định về công tác quản lý hoạt động SHTT phù hợp với tình hình thực tế 

của Nhà trường; Kết hợp với các hoạt động đào tạo và NCKH, Trường tổ chức thực hiện việc 

phát hiện, khai báo, ghi nhận đối với các tài sản trí tuệ phát sinh trong các đề tài NCKH các cấp, 

bài báo khoa học, dự án, sáng kiến, giáo trình, tài liệu tham khảo, tệp bài giảng, khóa luận tốt 

nghiệp, chuyên đề, luận văn, luận án, ngân hành câu hỏi, đề thi đánh giá kết thúc học phần…. ; 

Tuyên truyền, quán triệt các quy định, hướng dẫn, quy trình đăng ký bảo hộ SHTT, danh mục 

các tài sản trí tuệ qua các kênh phù hợp của Nhà trường (ban hành văn bản, thông báo, email, 

website: pyu.edu.vn), qua các lớp tập huấn về SHTT trong và ngoài Trường, qua các hội nghị, 

hội thảo chuyên đề về SHTT,…; Hướng dẫn, hỗ trợ đối với các tác giả có nhu cầu đăng ký quyền 

SHTT; Tổ chức hỗ trợ việc khiếu nại, khởi kiện. hòa giải,… đối với các hành vi vi phạm tài sản 

trí tuệ, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ; Cập nhật và thống kê danh mục các tài sản trí tuệ của 

Nhà trường trong năm học; Hỗ trợ việc chuẩn bị thương mại hóa đối với các sản phẩm khoa học 

công nghệ của Nhà trường có tính khả thi cao; Rà soát việc thực hiện các hoạt động liên quan 

đến tài sản trí tuệ và SHTT của Nhà trường trong năm học; Tạo môi trường NCKH thuận lợi 

nhằm nâng cao và cải tiến năng lực nghiên cứu của GV, sinh viên; tăng tính đột phá, tính mới 

cho các sản phẩm khoa học công nghệ; cải tiến số lượng và loại hình tài sản trí tuệ, nâng cao 

khả năng đăng ký bảo hộ của các tài sản trí tuệ của Nhà trường [H19.2.007].  

Đối với các văn bản pháp lý, thủ tục, các quy trình hướng dẫn đăng ký bảo hộ, hỏi đáp 

thắc mắc Luật SHTT hiện hành, các quy định của Trường ĐHPY về hoạt động quản lý và thực 

hiện SHTT, về quyền SHTT và tài sản trí tuệ, về khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi xâm phạm 

quyền SHTT,…, Nhà trường giao cho Phòng QLKH-HTQT cập nhật thông tin và triển khai 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử, ra văn bản thông báo thông tin cần biết, gửi email công vụ 

để phổ biến đến toàn thể viên chức và người học, công tác viên của Nhà trường [H19.2.007]. Nhà 

trường cũng cập nhật thông tin các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị về SHTT, hỗ trợ 

kinh phí đăng ký sáng chế của Cục SHTT để mọi người quan tâm đăng ký tham gia [H19.2.008]. 
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Công tác này đã giúp cho các tổ chức, cá nhân trong Trường quan tâm và nhận thức tốt hơn về 

tài sản trí tuệ do mình tạo ra, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ phát 

sinh từ tài sản trí tuệ của Nhà trường.  

Nhà trường ban hành Quy định tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động công nghệ, Quy định 

trích dẫn và chống đạo văn để hệ thống quản lý, bảo hộ quyền SHTT các sản phẩm KHCN được chặt 

chẽ, đảm bảo quyền lợi cho viên chức, GV, người học tham gia NCKH [H19.2.009], [H19.2.0010]. 

Phòng QLKH-HTQT chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đề tài NCKH các cấp, bài báo đăng 

tạp chí/hội nghị/hội thảo trong và ngoài nước, các dự án, hợp đồng chuyển giao, biên bản ghi 

nhớ về NCKH của sinh viên và GV. Các khoa, trung tâm chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ tài sản 

trí tuệ của GV và sinh viên do đơn vị mình quản lý gồm các đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học, 

các khóa luận tốt nghiệp, tệp bài giảng, đề cương chi tiết,…. Thư viện lưu trữ bản in và file mềm 

các tài sản trí tuệ gồm: sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, báo cáo đề tài nghiên cứu cấp Trường 

của GV và sinh viên, luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp,... Phòng Tạp chí Khoa học lưu trữ 

các ấn phẩm đăng tải trên Tạp chí Khoa học Trường ĐHPY. Theo đó, các danh mục thống kê 

về số tiết thực hiện nhiệm vụ NCKH của cán bộ, GV NCKH của GV (đề tài NCKH các cấp, bài 

báo đăng trên tạp chí, hội thảo khoa học trong nước và nước ngoài), danh mục NCKH của sinh 

viên, danh mục khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, danh mục các bài báo đăng trên Tạp chí khoa 

học Trường ĐHPY, danh mục luận văn và luận án của GV, danh mục sách và giáo trình đã xuất 

bản được cập nhật từng năm [H19.2.011 - 018].  

Nhà trường dựa trên các cơ sở dữ liệu trên, giao cho Phòng QLKH-HTQT tiến hành thống 

kê, xây dựng các danh mục tài sản trí tuệ của Nhà trường theo từng năm học, lưu trữ trên phần 

mềm Word, Excel và bản in. Các danh mục tài sản trí tuệ được công khai trên cổng thông tin 

điện tử của Nhà trường. Các danh mục tài sản trí tuệ là cơ sở giúp Trường ĐHPY thực hiện công 

tác quản lý, rà soát, phát hiện các hành vi vi phạm tài sản trí tuệ trong Nhà trường được thuận tiện 

hơn [H19.2.019]. 

Việc khai thác tài sản SHTT đang được Nhà trường đặc biệt chú trọng và triển khai. Vào 

đầu năm học, Nhà trường ra công văn triển khai nhiệm vụ NCKH các cấp kèm mẫu phiếu đề 

xuất. Khi lập thuyết minh đề tài KHCN, các GV và sinh viên phải ghi rõ phương thức chuyển 

giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng trong phiếu đề xuất, mẫu thuyết minh đề tài NCKH 

[H19.2.020]. 
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Công tác rà soát phát hiện các hành vi vi phạm tài sản trí tuệ được Nhà trường thực hiện 

theo quy trình cụ thể tuân theo các quy định hiện hành của Nhà trường. 

Đối với các đề tài NCKH của sinh viên, Nhà trường sẽ thành lập hội đồng xét duyệt danh 

mục đề tài NCKH sinh viên và ra thông báo về việc phê duyệt danh mục các đề tài NCKH sinh 

viên. Khoa chuyên môn thành lập Hội đồng tiến hành xét duyệt đề cương NCKH cấp Khoa. Nhà 

trường thành lập hội đồng tuyển chọn và ra quyết định giao đề tài NCKH sinh viên cấp Trường 

được triển khai trong năm học. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, Khoa chuyên môn thành lập các 

hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên. Nhà trường căn cứ các quyết định giao đề tài, 

quyết định nghiệm thu kết quả đề tài để có theo dõi tiến độ, đánh giá, rà soát và ghi nhận các tài 

sản trí tuệ phù hợp với từng đề tài để kịp thời phát hiện các vi phạm [H19.2.021]. 

Các đề tài NCKH của sinh viên có thành tích xuất sắc được đề xuất lên Nhà trường tổ 

chức khen thưởng. Nhà trường thành lập các hội đồng thẩm định các đề tài NCKH của sinh viên 

được đề nghị xét giải thưởng. Căn cứ kết quả thẩm định, Phòng QLKH-HTQT sẽ đề nghị danh 

sách khen thưởng đối với sinh viên NCKH đạt giải trình Hiệu trưởng phê duyệt theo quy định. 

Các đề tài tham gia xét thưởng cấp Trường sẽ được hỗ trợ kinh phí theo quy định [H19.2.022]. 

Đối với các đề tài NCKH của GV, sau khi nhận thông báo thực hiện nhiệm vụ NCKH 

của năm học, các GV lập các phiếu đề xuất. Nhà trường sẽ thành lập hội đồng xét duyệt danh 

mục, tuyển chọn các đề tài có thể thực hiện. Nhà trường thành lập các hội đồng xét duyệt đề 

cương phù hợp với chuyên môn. Các đề tài sau khi thực hiện, tiến hành báo cáo để hội đồng cấp 

Khoa thẩm định. Sau đó, Nhà trường thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài và tiến hành họp 

nghiệm thu bao gồm các quy trình chấm điểm, đánh giá qua phiếu đánh giá, ý kiến phản biện 

của các thành viên hội đồng và biên bản thống nhất phản biện của hội đồng. Trước khi thanh lý 

hợp đồng, tác giả phải chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Phòng QLKH-HTQT kiểm 

tra, sau đó tác giả in ấn thành 3 bản để nộp hồ sơ lưu trữ tại Phòng QLKH-HTQT và Thư viện. 

Nhà trường căn cứ kết quả của cuộc họp nghiệm thu kết quả đề tài sẽ ra quyết định công nhận 

kết quả đề tài NCKH [H19.2.023], [H19.2.024], [H19.2.025]. 

Trong giai đoạn 2017-2021, Trường ĐHPY xét duyệt và cho triển khai các đề xuất và 

phương án  các hoạt động thử nghiệm, sản xuất thử và chuẩn bị thương mại hóa đối với một số 

sản phẩm khoa học công nghệ như: Tỏi đen; Rượu tỏi đen; Các loại nấm ăn và nấm dược liệu 

như Bào ngư xám, Bào ngư trắng, nấm Rơm, Linh chi; Trà túi lọc Linh chi; Cây giống cây Cam 
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Thảo Đá Bia nuôi cấy mô; Nha đam. Sau khi thực hiện, các cá nhân và đơn vị thực hiện phải 

tiến hành báo cáo kết quả thực hiện để Nhà trường kiểm tra và rà soát [H19.2.026], [H19.2.027], 

[H19.2.028]. 

Các tài sản trí tuệ của Nhà trường trước được khi ghi nhận sẽ phải thông qua quá trình 

thẩm định, đánh giá, nghiệm thu tác phẩm để tránh các hành vi vi phạm đạo văn, vi phạm trích 

dẫn và vi phạm các tài sản trí tuệ khác theo phân cấp đơn vị quản lý. GV có quyền thẩm định, 

đánh giá mức độ đạo văn của bài tập nhóm, tiểu luận, báo cáo của Người học; Phòng Đào tạo 

thẩm định, đánh giá mức độ đạo văn các đồ án/khóa luận tốt nghiệp của Người học; Phòng 

QLKH-HTQT thẩm định, đánh giá mức độ đạo văn các báo cáo NCKH, bài báo, báo cáo hội 

nghị, hội thảo, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, v.v…; Tạp chí khoa học thẩm 

định, đánh giá mức độ đạo văn của các bài báo đăng tạp chí; Khoa, Bộ môn chịu trách nhiệm về 

chất lượng kiểm định nội dung của các luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp và các sản phẩm 

khác thuộc phạm vi quản lý của đơn vị (Điều 8, Quy định trích dẫn và chống đạo văn) 

[H19.2.029].  

Đơn vị quản lý đào tạo các hệ đào tạo của Trường có trách nhiệm kiểm tra ngẫu nhiên các 

tác phẩm của người học: luận án, luận văn và khóa luận tốt nghiệp sau khi đã có kiểm tra của 

cấp Khoa, bộ môn. Phòng QLKH-HTQT có trách nhiệm kiểm tra ngẫu nhiên các đề tài NCKH 

đã được nghiệm thu, báo cáo NCKH, bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo do Trường ĐHPY tổ 

chức, các bài nghiên cứu đăng tạp chí khoa học của Nhà trường, các tạp chí, các báo ngoài 

trường và các sản phẩm khác thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Tạp chí khoa học của Trường 

có trách nhiệm tổ chức thẩm định chất lượng nội dung của các bài báo khoa học thuộc phạm vi 

quản lý của đơn vị. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tác phẩm chịu trách nhiệm sau cùng về chất 

lượng của luận án, luận văn và công trình NCKH (Điều 8,Quy định trích dẫn và chống đạo văn) 

[H19.2.029]. Tuy nhiên, Nhà trường chưa triển khai được hệ thống kiểm tra đạo văn và trích 

dẫn bởi phần mềm chuyên dụng chính thức trên toàn trường, nên chưa cải thiện được công tác 

hỗ trợ GV và sinh viên phát hiện, đánh giá các vi phạm về SHTT một cách đồng bộ và kịp thời.  

Hằng năm, Nhà trường sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH đang thực hiện, 

kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm các quy định hiện hành và đảm bảo việc thực hiện theo 

đúng kế hoạch đã đề ra, các GV, viên chức có tham gia NCKH tiến hành thống kê các nhiệm vụ 

NCKH trong năm học [H19.2.030], [H19.2.031]. Nhà trường còn thành lập Ban quản lý đề tài 
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NCKH cấp Trường với trách nhiệm giám sát việc thực hiện các đề tài của cán bộ, GV Trường 

ĐHPY triển khai trong năm học [H19.2.032]. 

Căn cứ kế hoạch nghiên cứu của Đề cương đề tài NCKH của sinh viên và GV, báo cáo 

tiến độ của các đề tài NCKH đang thực hiện. Phòng QLKH-HTQT có nhiệm vụ thống kê, rà 

soát các báo cáo tiến độ của các đề tài để kịp thời phát hiện các vi phạm. Khi tiến hành triển khai 

thực hiện các quy định về quản lý hoạt động SHTT kể từ năm 2017 đến nay, Nhà trường không 

ghi nhận trường hợp nào xâm phạm về quyền SHTT trong công tác NCKH và đào tạo của viên 

chức, người học và cộng tác viên trong Nhà trường [H19.2.033], [H19.2.034].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 19.3: Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện 

Nhà trường đã triển khai hệ thống rà soát quản lý và kiểm soát công tác quản lý tài sản 

trí tuệ bằng các kế hoạch rà soát và tổng hợp, đánh giá kết quả rà soát. Hằng năm, Trường ĐHPY 

giao cho Phòng QLKH-HTQT tiến hành lập kế hoạch triển khai công tác quản lý SHTT của Nhà 

trường [H19.3.001]. Trong đó, dựa trên các tổng kết công tác NCKH của GV, NCKH sinh viên, 

khóa luận tốt nghiệp của sinh viên,…được triển khai trong năm học vừa qua, công tác kiểm tra, 

theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng các NCKH được thực hiện, đồng thời công tác rà soát 

quản lý tài sản trí tuệ cũng được triển khai.  

Đối với hoạt động NCKH của GV, Nhà trường ra thông báo thống kê nhiệm vụ NCKH 

của GV đã thực hiện trong năm học [H19.3.002]. Nhà trường thông báo đến các cá nhân/nhóm 

nghiên cứu báo báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài NCKH, các đề tài, dự án thương mại hóa 

đang được triển khai [H19.3.003]. Các báo cáo tiến độ được Phòng QLKH-HTQT tập hợp, 

thống kê và đánh giá mức độ thực hiện có phù hợp với tình hình thực tế để kịp thời có hướng 

dẫn phù hợp [H19.3.004], [H19.3.005], [H19.3.006]. 

Vào cuối năm học, Phòng QLKH-HTQT tiến hành tổng kết, đánh giá công tác quản lý 

tài sản trí tuệ của Nhà trường qua báo cáo kết quả thực hiện công tác SHTT hằng năm. Qua việc 

tổng kết các công tác đã thực hiện, kiểm tra và rà soát tiến độ thực hiện, đánh giá các điểm mạnh 

và điểm hạn chế của công tác, Phòng QLKH-HTQT sẽ đề xuất các biện pháp khắc phục, sửa 

đổi, cải tiến những bất cập, từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học tiếp theo, 

đặt xuất các mục tiêu về công tác quản lý tài sản trí tuệ nhằm đảm bảo công tác quản lý SHTT 

và tài sản trí tuệ phù hợp với sự phát triển của Nhà trường và xã hội [H19.3.007].  
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Theo thống kê từ năm 2017-2021, Trường ĐHPY đã có 1010 tài sản trí tuệ bao gồm một 

số loại hình đã được nghiệm thu như: 03 đề tài NCKH cấp Tỉnh; Đề tài NCKH cấp Trường có 

38 đề tài của GV và 27 đề tài của GV; 258 báo cáo hội nghị/hội thảo trong nước; 30 báo cáo hội 

nghị/hội thảo quốc tế; 298 bài báo đăng tạp chí trong nước; 34 bài báo đăng trên tạp chí uy tín 

nước ngoài; 122 bài báo của GV và sinh viên nhà trường đăng trên Tạp chí Khoa học Trường 

ĐHPY; 5 luận văn và 10 luận án của GV Nhà trường; 104 khóa luận tốt nghiệp; 75 bộ đề thi 

theo hướng phát triển năng lực người học; 10 sách, giáo trình và tài liệu tham khảo đã xuất bản 

từ 30-100 bản in/ấn phẩm.  

Các tài sản trí tuệ qua quá trình thống kê, rà soát được Nhà trường ghi nhận và cập nhật 

vào danh mục tài sản trí tuệ của Nhà trường làm cơ sở cho GV, sinh viên Nhà trường tra cứu, 

sử dụng và Nhà trường quản lý tốt hơn [H19.3.008]. Tuy nhiên quy trình và hiệu quả công tác rà 

soát còn thực hiện chưa đồng bộ từ các đơn vị do thiếu nhân lực ở cơ sở được bồi dưỡng, đào tạo 

các kỹ năng và các kiến thức về SHTT, tra cứu thông tin và bản quyền về SHTT. Số lượng các tài 

sản trí tuệ được đăng ký bảo hộ SHTT còn rất hạn chế. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, CB 

nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

 Các công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ Nhà trường, GV và các lợi ích 

cộng đồng luôn được Nhà trường đạt hiệu quả, bước đầu thu nhận được sự hài lòng từ các bên 

liên quan. Mỗi năm, sau khi rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ, Nhà trường đã tiến hành các 

điều chỉnh cần thiết, kịp thời về định hướng phát triển và kế hoạch KHCN, thực hiện kế hoạch 

công nghệ, quản lý hoạt động KHCN, khen thưởng và xử lý vi phạm nhằm đáp ứng tốt hơn trong 

công việc bảo hộ Nhà ttrường, GV và các lợi ích cộng đồng. Việc cải tiến công tác quản lý 

SHTT được tiến hành hằng năm theo sự thống nhất giữa Nhà trường và Phòng QLKH-HTQT 

được thể hiện qua kế hoạch cải tiến chất lượng công tác quản lý tài sản trí tuệ sau khi được tổng 

kết đánh giá [H19.4.01]. Nhà trường có kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến đối với GV và 

người học đối với công tác quản lý SHTT hằng năm [H19.4.002]. 

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp và đánh giá công tác quản lý tài sản trí tuệ cùng với những 

ý kiến phản hồi của các bên liên quan từ các đợt khảo sát, các hội nghị CBVC, Nhà trường tiếp 

nhận các ý kiến này và qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung, cải tiến công tác quản lý tài sản trí 
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tuệ nhằm đạt mục tiêu phát triển cho từng giai đoạn. Từ đó, Nhà trường có những phương hướng 

điều chỉnh, thay đổi, cải tiến các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình của Nhà trường và 

xã hội, giúp cho công tác quản lý SHTT tại Nhà trường được thực hiện tốt hơn [H19.4.003], 

[H19.4.004].  

Đối với các quy định, quy trình thực hiên công tác quản lý SHTT, Nhà trường đã ban hành 

Quy định về hoạt động quản lý SHTT vào năm 2017. Sau đó, để phù hợp với thực tiễn của Nhà trường 

và yêu cầu của các luật định hiện hành, Nhà trường đã điều chỉnh, bổ sung, xin ý kiến góp ý và soạn 

thảo ban hành Quy chế quản trị tài sản trí tuệ năm 2021, nhăm cụ thể hóa Quy định về hoạt động quản 

lý SHTT trước đây [H19.4.005], [H19.4.006]. 

Việc rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được quy định chung trong Quy định về quản 

lý  hoạt động SHTT tại Trường ĐHPY, cho thấy có nhiều bất cập trong công tác quản lý hoạt 

động SHTT tại Trường, cụ thể: các quy định chỉ mới nêu khái quát về đối tượng áp dụng, loại 

hình tài sản trí tuệ, việc xác lập quyền sỡ hữu, quyền công bố, nội dung hoạt động quản lý, lưu 

trữ, công bố SHTT nên dễ gây nhầm lẫn, khó khăn trong việc triển khai thực hiện [H19.4.005]. 

Do vậy, năm 2021, Nhà trường đã ban hành Quy chế quản trị tài sản trí tuệ Trường ĐHPY. Quy 

chế đã cụ thể hóa các thuật ngữ liên quan, xác định rõ đối với từng đối tượng quyền sở hữu, các 

loại hình tài sản trí tuệ, các tác phẩm phát sinh trong hoạt động KHCN của Nhà trường, cách 

đứng tên quyền sở hữu, bảo mật thông tin, đánh giá khả năng thương mại hóa và khai thác tài 

sản trí tuệ, phân chia lợi nhuận từ khai thác thương mại các tài sản trí tuệ [H19.4.006]. 

Bên cạnh đó, công tác NCKH của Nhà trường cũng có nhiều cải tiến góp phần thúc đẩy phát 

triển số lượng và loại hình các tài sản trí tuệ và công tác quản lý SHTT của Nhà trường. Các quy định 

về quản lý công tác NCKH của GV và sinh viên được sửa đổi bổ sung phù hợp cho từng giai 

đoạn phát triển của Nhà trường, đẩy mạnh công tác NCKH như: Quy định NCKH của GV, Quy 

định NCKH của sinh viên [H19.4.007], [H19.4.008]. 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHPY cũng có nhiều quy định mới đảm bảo lợi ích của GV 

Nhà trường và các tác giả ngoài trường. GV Nhà trường và các tác giả ngoài trường có bài trên 

Tạp chí sẽ được quy đổi nhuận bút sang giờ NCKH thực hiện trong năm học. Các bài viết theo 

đặt hàng của Tạp chí có chất lượng tốt sẽ được nhận nhuận bút lên đến 1.000.000 đ/bài viết 

[H19.4.009]. Năm 2020, Tạp chí tham gia trang thông tin điện tử “Tạp chí Khoa học Việt Nam 

trực tuyến” (VJOL) đã nâng cao trách nhiệm quản lý của Tạp chí đối với việc chuẩn hóa các yêu 
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cầu về nội dung thông tin toàn văn  của Tạp chí công bố, các vấn đề liên quan đến bản quyền, 

quyền tác giả, mở rộng phạm vi công bố, gia tăng số lượng bạn đọc, giúp người đọc tra cứu và 

khai thác thông tin miễn phí trên trang VJOL [H19.4.010]. 

Trong giai đoạn 2017-2022, Trường ĐHPY thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

cùng với các tiểu ban tư vấn về KHCN và hợp tác quốc tế, phân công nhiệm vụ có thành viên 

hội đồng giúp định hướng phát triển NCKH, hợp tác quốc tế, hợp tác với các cơ sở đào tạo, cơ 

sở khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước liên quan đến 

KHCN [H19.4.011]. 

Năm 2018, Nhà trường kiện toàn các nhóm NCKH với 4 nhóm: Nhóm nghiên cứu liên 

ngành Sinh-Nông nghiệp; Nhóm nghiên cứu Khoa học tự nhiên; Nhóm nghiên cứu liên ngành 

văn hóa, văn học dân gian, du lịch; Nhóm nghiên cứu âm nhạc nghệ thuật. Các lĩnh vực nghiên 

cứu tương ứng như sau: Giải pháp bảo tồn động thực vật quý hiếm trên địa bàn tỉnh, nhân giống 

sản xuất một số loại cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô, chuyển giao công nghệ; Ứng dụng 

Toán học, mô hình toán để giải quyết các vấn đề cho xã hội, nghiên cứu năng lượng mới, năng 

lượng tái tạo; Nghiên cứu di sản văn hóa địa phương, giải pháp bảo tồn văn hóa, phát triển du 

lịch địa phương; Nghiên cứu và đề xuất bảo tồn âm nhạc dân gian ở tỉnh Phú Yên và Nam Trung 

Bộ. Nhóm nghiên cứu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH và chuyển giao công 

nghệ thuộc lĩnh vực phụ trách, tổ chức báo cáo chuyên đề, seminar…nhằm thúc đẩy các nhiệm 

vụ trên phát triển, tạo uy tín khoa học cho Nhà trường và gia tăng loại hình, số lượng tài sản trí 

tuệ có tính đột phá làm tăng khả năng đăng ký bảo hộ SHTT cho các tài sản trí tuệ của Nhà 

trường [H19.4.012]. 

Năm 2020, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp-Sinh học của Nhà trường đổi tên 

thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ. Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ được mở rộng, 

chú trọng nhiệm vụ phối hợp thực hiện việc đưa các sản phẩm KHCN của Nhà trường tiếp cận 

thương mại hóa, tổ chức triển khai hợp tác với các Sở, ngành, các đơn vị, các cơ sở sản xuất 

thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ, các hợp đồng kinh tế khoa học kĩ thuật vào sản xuất 

[H19.4.013]. 

Nhờ vậy, công tác NCKH, hợp tác, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ của Nhà trường 

có nhiều khởi sắc, phù hợp với điều kiện của Nhà trường và tình hình phát triển chung của xã 

hội, phục vụ lợi ích của cộng đồng. Hoạt động KHCN của Nhà trường trong những năm qua đã 
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bám sát chiến lược KHCN của quốc gia, của tỉnh và gắn liền với công tác đào tạo và phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Nhiều kết quả nghiên cứu có ý nghĩa lớn về mặt lý 

luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Một số công trình đã 

có kết quả tốt và được áp dụng vào thực tiễn, góp phần khẳng định uy tín của nhà trường. Kết 

quả nghiên cứu của các đề tài đã nghiệm thu chuyển giao cho thư viện, các khoa, phòng để ứng 

dụng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy. Hoạt động KHCN của nhà trường trong những năm 

qua đã bám sát chiến lược KHCN của quốc gia, của tỉnh và gắn liền với công tác đào tạo và phát 

triển KTXH của địa phương và khu vực. Nhiều kết quả nghiên cứu có ý nghĩa lớn về mặt lý luận 

và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Một số công trình đã có kết 

quả tốt và được áp dụng vào thực tiễn, góp phần khẳng định uy tín của nhà trường. Tổng kết 

hoạt động NCKH giai đoạn 2016 – 2020, toàn trường đã có 85 đề tài NCKH được triển khai (51 

đề tài cấp trường, 3 đề tài cấp tỉnh). Số lượng bài báo khoa học của GV viên chức từ năm 2016-

2020 không ngừng gia tăng. Bài báo tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước là 316 

bài, tham gia hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế là 30 bài; có 316 bài báo khoa học đăng trên 

các tạp chí khoa học trong nước, 28 bài báo khoa học đăng tạp chí nước ngoài. Hoạt động NCKH 

của SV được chú trọng. Trong giai đoạn 2016-2020 có 25 đề tài NCKH của SV được đăng ký 

triển khai và nghiệm thu đạt loại tốt. Thông tin KHCN tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. 

Tạp chí Khoa học ĐHPY được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 1167/GP-BTTT 

ngày 29/6/2012, xuất bản 3 kỳ/năm, đăng tải hàng trăm bài viết của GV viên chức trong và ngoài 

trường, trong đó có nhiều bài viết có chất lượng của những nhà khoa học đầu ngành, có uy tín 

trong nước và quốc tế. Nhiều GV viên chức có chuyển biến tích cực trong NCKH nhưng một số 

GV, kể cả GV dạy lâu năm năng lực NCKH còn hạn chế, ngại thực hiện đề tài hay tham gia 

NCKH. [H19.4.014]. 

Từ năm 2017-2021, Trung tâm Khoa học và Công nghệ đã triển khai các đề tài ứng dụng 

và phương án sản xuất cho các sản phẩm KHCN với sự hỗ trợ kinh phí, nhân sự, cơ sở vật chất 

từ các nguồn lực của Trường ĐHPY hoặc hợp tác nhận nguồn tài trợ từ các đơn vị ngoài Trường 

như: Tỏi đen; Rượu tỏi đen; Các loại nấm ăn và nấm dược liệu như Bào ngư xám, Bào ngư 

trắng, nấm Rơm, Linh chi; Trà túi lọc Linh chi; Quy trình trồng măng tây; Cây giống cây Cam 

Thảo Đá Bia nuôi cấy mô; Thực nghiệm kiểm chứng mô hình trồng Nha đam thương phẩm 

[H19.4.015].  
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Ở giai đoạn chuẩn bị thương mại hóa, sản xuất thử nghiệm trên, bước đầu cũng đã thu 

được nguồn thu: Năm học 2016-2017, Nhà trường xét duyệt và triển khai dự án sản xuất thương 

phẩm tỏi đen thành công, thu về 34.880.000 VNĐ (cung cấp sản phẩm làm quà tặng cho Lễ kỉ 

niệm 10 năm thành lập Trường); Năm học 2017-2018, Nhà trường xét duyệt và cho triển khai 

sản xuất thử nghiệm tỏi đen thương phẩm giai đoạn tháng 5/2017-12/2017 với doanh thu là 

36.900.000 VNĐ; Năm học 108-2019, Nhà trường xét duyệt và triển khai dự án sản xuất thử 

nghiệm tỏi đen và rượu tỏi đen thương phẩm ( tháng 4/2018 đến tháng 12/2018) với doanh thu 

76.160.000 VNĐ, bước đầu thu về lợi nhuận 8.752.000 VNĐ, hỗ trợ kinh phí kiểm định chất 

lượng sản phẩm rượu tỏi đen là 2.548.000 VNĐ, xét duyệt cho triển khai các phương án sản 

xuất của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp-Sinh học năm 2019 với kinh phí là 

84.430.000 VNĐ; Năm học 2019-2020, phương án sản xuất năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng 

kỹ thuật Nông nghiệp -Sinh học (sản xuất các loại nấm ăn và dược liệu, trà linh chi túi lọc, dưa 

lưới, tỏi đen và rượu tỏi đen, măng tây) hoàn thành với doanh thu là 41.680.000 VNĐ; Năm 

học 2020-2021, doanh thu từ hoạt động sản xuất thử nghiệm rượu tỏi đen, tỏi đen, linh chi khô, 

trà linh chi túi lọc của Trung tâm KHCN là 14.242.000 VNĐ (đến tháng 03/2021). Tuy không 

đáng kể, nhưng việc nổ lực từng bước tiếp cận thương mại hóa các sản phẩm KHCN đã giúp 

Nhà trường tìm thêm hướng đi mới cho hoạt động KHCN [H19.4.016].  

Nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin các lớp tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo 

về SHTT, các hỗ trợ kinh phí đăng ký sáng chế của Cục SHTT để mọi người quan tâm đăng ký 

tham gia để giúp cho các tổ chức, cá nhân trong Trường quan tâm và nhận thức tốt hơn về tài 

sản trí tuệ do mình tạo ra, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ phát sinh 

từ tài sản trí tuệ của Nhà trường [H19.4.017]. Tuy nhiên, GV, viên chức và học sinh Nhà trường 

còn chưa thực sự quan tâm tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo về SHTT, chưa 

phối hợp và giúp cho công tác quản lý hoạt động SHTT chung của Nhà trường hiệu quả. 

Để có cơ sở cho việc cải tiến quản lý tài sản trí tuệ, Phòng QLKH-HTQT chủ động thực 

hiện công tác khảo sát lấy kiến về quản lý hoạt động SHTT trường ĐHPY [H19.4.002]. Nhờ 

những biện pháp cải tiến tích cực của Nhà trường mà công tác quản lý SHTT dần dần mang lại 

hiệu quả, nhận được sự hài lòng tăng dần qua các năm thực hiện. Năm 2017-2018, mức độ hài 

lòng trung bình về công tác quản lý SHTT, hỗ trợ quyền bảo hộ tài sản trí tuệ Trường ĐHPY, 

quản lý SHTT ngân hàng câu hỏi thi và Logo Trường ĐHPY của GV, viên chức là: là 61,5%. 



367 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

Mức độ hài lòng trung bình về công tác quản lý SHTT, hỗ trợ quyền bảo hộ tài sản trí tuệ Trường 

ĐHPY, quản lý SHTT ngân hàng câu hỏi thi và Logo Trường ĐHPY của GV, viên chức và sinh 

viên qua các năm khảo sát lần lượt là: Năm 2018-2019 là 75,2%; Năm 2019-2020 là 75,2%; 

Năm 2020-2021 là 75,9%; Năm 2021-2022 là 77% [H19.4.018]. Dựa trên báo cáo về kết quả 

khảo sát, Phòng QLKH-HTQT sẽ tiến hành ghi nhận các ý kiến đóng góp, đánh giá tình hình 

hoạt động SHTT trong Nhà trường đang thực hiện, qua đó, cung cấp thông tin, đề xuất để lãnh 

đạo Nhà trường có chính sách cải tiến hoạt động quản lý tài sản trí tuệ phù hợp và hiệu quả.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 

1. Đánh giá các điểm mạnh: 

Trường đã xây dựng các quy định về SHTT và giao đơn vị đầu mối thực hiện ghi nhận 

và hỗ trợ các thủ tục để bảo vệ quyền SHTT, xây dựng được hệ thống quản lý và bảo hộ phát 

minh, sáng chế, bản quyền và kết quả NCKH, triển khai hệ thống ghi nhận, lưu trữ, rà soát, khai 

thác và quản lý tài sản trí tuệ. 

Các công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ Nhà trường, GV và các lợi ích 

cộng đồng luôn được Nhà trường đạt hiệu quả, bước đầu thu nhận được sự hài lòng từ các bên 

liên quan.  

Trường đã đăng ký nhãn hiệu Logo Trường với Cục SHTT. 

2. Đánh giá các điểm tồn tại: 

 Nhà trường chưa triển khai được hệ thống kiểm tra đạo văn và trích dẫn bởi phần mềm 

chuyên dụng chính thức trên toàn trường. 

Số lượng các sản phẩm được đăng ký quyền SHTT còn hạn chế.  

GV, viên chức và học sinh Nhà trường còn chưa thực sự quan tâm tham gia các lớp tập 

huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo về SHTT, chưa phối hợp và giúp cho công tác quản lý hoạt 

động SHTT chung của Nhà trường hiệu quả. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Đề xuất lựa chọn 

phần mềm chuyên 

Phòng QLKH-

HTQT 

Bắt đầu từ 

tháng 12/2021 
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dụng kiểm tra đạo 

văn và trích dẫn sử 

dụng trong kiểm tra, 

rà soát các hành vi 

đạo văn và trích dẫn 

trong toàn Trường 

Bộ phận quản lý 

kỹ thuật 

Hoàn thành 

tháng 12/2022 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Khuyến khích các 

tác giả có tài sản trí 

tuệ khả thi đăng ký 

các bảo hộ SHTT 

phù hợp. 

Phòng QLKH-

HTQT, các tác 

giả 

 

Bắt đầu từ 

tháng 12/2021 

Hoàn thành 

tháng 12/2022 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Cập nhật thông tin, 

phối hợp tổ chức tập 

huấn cho tất cả cán 

bộ, giảng viên, sinh 

viên về SHTT 

Phòng QLKH-

HTQT 

 

Bắt đầu từ 

tháng 12/2021 

Hoàn thành 

tháng 12/2022 

 

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tăng cường và phát 

huy hiệu quả của hệ 

thống quản lý đã có: 

Rà soát kế hoạch 

hoạt động hằng 

năm; thống kê, phân 

tích và đánh giá các 

đề tài nghiên cứu 

khoa học thực hiện 

hằng năm. 

Phòng QLKH-

HTQT 

 

Ban Giám Hiệu 

Bắt đầu từ 

tháng 12/2021 

Hoàn thành 

tháng 12/2022 

 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Quản lý tốt tài sản trí 

tuệ đã đăng ký bảo 

hộ. 

Phòng QLKH-

HTQT 

 

Bắt đầu từ 

tháng 12/2021 

Hoàn thành 
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Phổ biến các quy 

định, quy chế trên 

website nghiên cứu 

khoa học 

 tháng 12/2022 

6 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục rà soát, ghi 

nhận ý kiến đóng góp 

các bên liên quan. 

Đề xuất kịp thời các 

cải tiến, điều chỉnh 

phù hợp  

Phòng QLKH-

HTQT 

 

Bắt đầu từ 

tháng 12/2021 

Hoàn thành 

tháng 12/2022 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 19 4.0 

Tiêu chí 19.1 4 

Tiêu chí 19.2 4 

Tiêu chí 19.3 4 

Tiêu chí 19.4 4 

 

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

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 trường đã xác định cụ thể các mục tiêu đối tác hợp tác cần xây dựng và phát triển 

cũng như lĩnh vực nghiên cứu cần được ưu tiên tăng cường hợp tác trong các kế hoạch chiến 

lược từng giai đoạn nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu khoa học phù hợp với tầm nhìn, sứ 

mạng và giá trị cốt lõi của Nhà trường [H20.1.001]. Chiến lược phát triển và KH thực hiện 

CLPT trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030, Nhà trường đã ban hành theo 

Quyết định số 04/QĐ-ĐHPY ngày 04/01/2016 đề ra chủ trương, phương hướng và nhiệm vụ 

trọng tâm của NCKH, đã xác định rõ các trọng tâm, đề xuất cơ chế chính sách thu hút các mối 

quan hệ hợp tác NCKH. Trong nhóm giải pháp gắn NCKH với hoạt động đào tạo và nhu cầu xã 

hội đã đề cập đến việc tăng cường hợp tác giữa các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh 

và khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong việc sử dụng nguồn nhân lực về NCKH mà mỗi 

trường có ưu thế để phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và NCKH. 
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Nhà trường cũng đã ban hành quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế [H20.1.002]. 

Ở chương 4 của quy định này, phần ký kết văn bản hợp tác và dự án quốc tế, Nhà trường đã 

phân công nhiệm vụ cho phòng QLKH&HTQT ký kết, lưu trữ theo dõi việc thực hiện các văn 

bản và quản lý các dự án NCKH quốc tế. Quy định về NCKH của giảng viên trường Đại học 

Phú Yên đã được ban hành theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHPY ngày 20/06/2017 [H20.1.003] 

có ghi rõ các nội dung hợp tác và các đối tượng mà Nhà trường có thể triển khai hợp tác NCKH; 

tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ quan, tập thể và cá nhân trong 

Trường với các đối tác trong và ngoài nước.  

Trong quá trình hoạt động, dựa trên những biến động trong tình hình kinh tế-xã hội, Nhà 

trường ban hành các kế hoạch thực hiện chi tiết cho mỗi giai đoạn 2013-2015 và 2015-2020 

[H20.1.001(1)(2)]. Ở chiến lược phát triển trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 

2035, Nhà trường đã đề ra các chỉ tiêu hợp tác NCKH đến năm 2025 và các giải pháp để thực 

hiện các chỉ tiêu đó. Trong đó có phần chú trọng công tác NCKH theo định hướng ứng dụng, 

góp phần phục vụ phát triển KTXH của tỉnh Phú Yên và khu vực, đúng với mục tiêu, sứ mệnh 

của Nhà trường. Ngoài ra, trong chiến lược phát triển cũng có mục tiêu thiết lập quan hệ với các 

cơ sở GDĐH trong và ngoài nước để phát triển; trong đó, đề cập rõ đến giải pháp tăng cường 

liên kết, hợp tác với các trường ĐH thuộc khối ASEAN, các nước khu vực Châu Á trong các 

chương trình NCKH, tổ chức hội thảo quốc tế, hình thành diễn đàn để GV có điều kiện trao đổi, 

công bố các kết quả nghiên cứu. 

 Hàng năm, phòng QLKKH&HTQT đều xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH và HTQT 

[H20.1.004]. Bên cạnh đó, Các hoạt động hợp tác của Nhà trường đều được phòng 

QLKH&HTQT báo cáo trong báo cáo tổng kết năm học cũ và phương hướng nhiệm vụ trong 

năm học mới của Nhà trường [H20.1.005]. Các hoạt động đối ngoại của Nhà trường đều có báo 

cáo gửi cơ quan quản lý cấp trên [H20.1.006]. Tất cả những báo cáo và kế hoạch hoạt động đều 

nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác nghiên cứu và mở rộng mạng lưới đối tác, tạo môi 

trường giáo dục đào tạo và NCKH có tính chuyên môn cao đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp 

có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế hội nhập đúng như mục tiêu của 

Nhà trường là trở thành cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng có uy tín, khẳng định 

giá trị thực chất trong đào tạo, NCKH, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú 

Yên và cả nước. 
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Với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao, trong các 

chiến lược phát triển từng giai đoạn, Nhà trường luôn có giải pháp nâng cao năng lực của đội 

ngũ GV, đặc biệt là năng lực nghiên cứu và ngoại ngữ, để GV có thể tham gia các dự án hợp tác 

với các trường ĐH nước ngoài. Trong kế hoạch hoạt động NCKH và HTQT từng năm học đều 

có chủ trường khuyến khích cán bộ trẻ của Nhà trường tham gia các học bổng cạnh tranh từ các 

nguồn nước ngoài và từ các nguồn trong nước; tiếp tục thu hút học bổng ưu tiên của các chính 

phủ, các học bổng thông qua các dự án HTQT [H20.1.004]. 

Trong báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ từng năm học [H20.1.005], ngoài 

việc báo cáo và đánh giá các hoạt động NCKH và HTQT đã diễn ra, Nhà trường cũng đã đề ra 

các phương hướng nhiệm vụ cho các năm học tiếp theo; trong đó, Nhà trường đã đề cập đến 

phương hướng ưu tiên phát triển HTQT với các đối tác truyền thống, không ngừng thiết lập và 

mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị đào tạo quốc tế có uy tín 

trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là Malaysia, Thái Lan và Lào; triển khai và cụ thể hóa 

văn bản đã ký kết hợp tác với Khoa Giáo dục học, trường Đại học Công nghệ Malaysi với các 

nội dung trong đó có hợp tác nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực: Giáo dục Tiểu học & Giáo 

dục Mầm non, Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ. Trong các báo cáo công tác đối ngoại hằng 

năm của Nhà trường gửi cho cơ quan quản lý, phòng QLKH&HTQT cũng đã báo cáo và phân 

tích những điểm mạnh điểm yếu của các mối quan hệ hợp tác, cũng như phương hướng hoạt 

động và đề xuất sự trợ giúp của cơ quan có thẩm quyền để có thể đạt được mục tiêu đề ra trong 

năm đến [H20.1.006]. 

Như vậy, chiến lược phát triển của Nhà trường và chiến lược phát triển các hoạt động 

hợp tác và đối tác trong nghiên cứu của trường ĐHPY đếu phù hợp với TNSM của Nhà trường. 

Ngoài ra, nhằm xây dựng một quy trình hoàn chỉnh để phát triển các mối quan hệ hợp tác 

và các đối tác trong nghiên cứu, hoạt động phân cấp giữa các đơn vị được Nhà trường quy định 

rõ ràng ở các văn bản quy định về chức năng và nhiệm vụ của từng phòng, ban, khoa và trung 

tâm trực thuộc. Phòng QLKH&HTQT chịu trách nhiệm tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ 

với các đối tác quốc tế, chịu trách nhiệm quản lý các đề tài nghiên cứu chung với các đối tác 

trong nước đồng thời xây dựng và quản lý thực hiện các dự án nghiên cứu HTQT và có nguồn 

tài trợ nước ngoài [H20.1.007]. Phân công 1 lãnh đạo nhà trường phụ trách công tác HTQT 

[H20.1.008]. Quy chế hoạt động HTQT và Quy định nghiên cứu khoa học của GV trường ĐHPY 
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có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và phân quyền cho các cá nhân, đơn vị trong trường trong 

việc triển khai, quản lý đối với các đề tài hợp tác nghiên cứu, và các dự án quốc tế mà họ trực 

tiếp xây dựng và thực hiện cùng đối tác [H20.1.002][H20.1.003].  

Bên cạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ trọng tâm của mỗi 

cơ sở giáo dục đại học mà mỗi cán bộ, giảng viên là một nhà nghiên cứu. Xác định được điều 

đó, Trường Đại học Phú Yên đã ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học quy định 

rõ quyền và nghĩa vụ của người làm NCKH, cũng như việc triển khai các hoạt động hợp tác 

trong NCKH [H20.1.009]. Cụ thể như sau: “Phòng QLKH&HTQT có nhiệm vụ tiếp nhận đề 

xuất hợp tác của đối tác, phối hợp với các đơn vị có liên quan để cùng trao đổi và thảo luận với 

đối tác về các hoạt động có thể hợp tác, dự thảo nội dung hợp tác, đàm phán và thống nhất với 

đối tác về các nội dung và điều khoản của biên bản ghi nhớ”; “phòng QLKH&HTQT phối hợp 

với các đơn vị liên quan, thúc đẩy việc tổ chức thực hiện và theo dõi tình hình thực hiện nội 

dung các văn bản đã ký kết và báo cáo định kỳ cho Hiệu trưởng”;”phòng QLKH&HTQT tiếp 

nhận và tham mưu cho các đơn vị trong Trường xây dựng đề án cho các dự án quốc tế theo yêu 

cầu của các đơn vị. Giới thiệu các đề, dự án quốc tế với các đối tác quốc tế, để tìm đối tác thích 

hợp cho việc phối hợp và triển khai dự án, phối hợp với đơn vị chủ trì dự án để giám sát và quản 

lý việc tổ chức thực hiện các dự án quốc tế, lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu về hoạt động và 

kết quả của các dự án quốc tế trình Hiệu trưởng”.  Ngoài ra, Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

cấp trường và cấp Khoa được thành lập có các thành viên là Lãnh đạo Nhà trường, các Khoa, 

Phòng, Ban nhằm tư vấn cho Hiệu trưởng về định hướng phát triển Khoa học - Công nghệ và 

HTQT, lên kế hoạch hợp tác với các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp triển khai các hoạt động liên 

quan đến đào tạo, khoa học công nghệ [H20.1.010]. Nhờ có sự phân công trách nhiệm cụ thể 

cho từng đơn vị trong đó vai trò đầu mối là Phòng QLKH&HTQT trong việc xây dựng mạng 

lưới hợp tác và đối tác nghiên cứu và sự phối hợp nhịp nhàng giữa phòng QLKH&HTQT, Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo cấp trường, các khoa và các GV trong Trường mà việc quản lý công 

tác phát triển hợp tác và đối tác nghiên cứu đã phát huy tác dụng, giúp ĐHPY từng bước có 

hướng phát triển tích cực kể từ khi thành lập Trường.  

Đồng thời, trường ĐHPY cũng ban hành quy chế thi đua và khen thưởng các hoạt động 

khoa học - công nghệ, và hợp tác nghiên cứu nhằm khuyến khích các đơn vị, giảng viên và sinh 

viên nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức thực hiện 
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và quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế, các đối tác và mạng lưới quan hệ của nhà trường 

[H20.1.011].  

Căn cứ vào chiến lược phát triển của trường ĐHPY qua các giai đoạn cụ thể 

[H20.01.001], kế hoạch công tác NCKH của trường ĐHPY từng năm học đã được phòng 

QLKH&HTQT xây dựng [H20.01.004], các KPIs về tăng cường hợp tác với các đối tác trong 

NCKH đã được đề ra, cụ thể như sau: hàng năm các kế hoạch đều đặt mục tiêu tăng cường sự 

gắn kết giữa NCKH, xây dựng các chương trình liên kết trong NCKH, tổ chức các hội thảo, hội 

nghị Khoa học có sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho 

GV của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, khu vực nói riêng và các địa 

phương khác nói chung cùng tiến hành các đề tài nghiên cứu, trao đổi học thuật, phát huy thế 

mạnh của mỗi trường. Ví dụ trong kế hoạch công tác NCKH và HTQT năm học 2019-2020 

[H20.1.004(5)], Trường ĐHPY phấn đấu có khoảng 70 bài báo tham dự hội thảo khoa học trong 

nước và 3 bài tham dự hội thảo Quốc tế có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài; phối hợp 

với các trường Đại học Quy Nhơn, trường Đại học Nha Trang, trường Đại học Quảng Nam, 

trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức 1 hội thảo khoa học..  

Trong các kế hoạch công tác NCKH hàng năm, phòng QLKH&HTQT cũng đã đề ra các 

biện pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra [H20.1.004].  

Tuy nhiên các mục tiêu trong kế hoạch công tác NCKH hàng năm vẫn còn chưa cụ thể 

và rõ ràng, do đó, trường ĐHPY đã ban hành bộ chỉ số đo lường hiệu quả của Trường ĐHPY 

qua Quyết định số 497/QĐ-ĐHPY ngày 31/12/2020 [H20.1.012]. Trong đó, kể từ năm học 

2018-2019, trường ĐHPY phấn đấu có 1 đề tài NCKH/năm được triển khai cùng các đối tác là 

cơ sở giáo dục và hàng năm có 2 đề tài NCKH/năm được triển khai cùng các đối tác là doanh 

nghiệp; Số đề tài NCKH từ các dự án các cấp Bộ, Tỉnh, Trường trung bình 10-11 đề tài/năm; Số 

bài báo được công bố ở tạp chí khoa học trong nước, quốc tế trung bình 70 bài báo/năm; Số 

lượng báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước và quốc tế trung bình 50 

bài/năm; Số hội nghị, hội thảo khoa học được tổ chức trung bình 1-2 hội thảo/năm; Số lượng biên bản 

ghi nhớ với các đối tác mới được ký kết trung bình 1-2 biên bản/năm. Kết quả tổng kết từng năm học 

cho thấy Nhà trường cơ bản đã đạt được chỉ tiêu đã đề ra.  

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 
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Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác 

nghiên cứu 

Trên cơ sở các KPIs được xác định cho các chiến lược [H20.2.001] và kế hoạch hoạt 

động NCKH và HTQT [H20.2.002], Nhà trường đã triển khai các hoạt động hợp tác trong 

NCKH bằng nhiều hình thức khác nhau.  Nhà trường đã quan tâm mở rộng các mối quan hệ hợp 

tác trong lĩnh vực NCKH với các trường ĐH, các viện, các cơ quan nghiên cứu ở trung ương và 

địa phương. CB GV của Nhà trường cũng hợp tác thực hiện đề tài cấp quốc gia với các đơn vị 

như: Viện Toán học, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Sử học; thực hiện đề tài cấp Bộ 

với tập đoàn Tín Thành, trường ĐHSP Đại học Đã Nẵng; thực hiện các đề tài cấp tỉnh với Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên và phối hợp thực hiện các đề tài các huyện như: huyện 

Tuy An, huyện Đồng Xuân, huyện Phú Hòa [H20.02.003]. 

Bảng 20.2.1 Các dự án/đề tài NCKH được Nhà trường phối hợp thực hiện với các 

đơn vị khác 

Năm học Số dự án Đơn vị phối hợp Loại đề tài 

2016-2017 
1 Hội đồng KH huyện Tuy An Cấp Huyện 

1 Viện Sử học Cấp Quốc Gia 

2017-2018 1 Viện Toán học Cấp Quốc Gia 

2018-2019 

1 
Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Phú Yên 
Cấp tỉnh 

1 
Trường ĐHSP  

Đại học Đà Nẵng 
Cấp Bộ 

2019-2020 

1 Viện Toán học Cấp Quốc Gia 

1 
Phòng NN và PTNT huyện 

Đồng Xuân 
Cấp Huyện 

1 Huyện Phú Hòa Cấp Huyện 

2020-2021 

1 
Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Phú Yên 
Cấp tỉnh 

1 Công ty La Hiêng Cấp tỉnh 

1 Viện sinh thái và tài nguyên Cấp Quốc Gia 
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sinh vật 

1 Tập đoàn Tín Thành Cấp Bộ 

Tổng cộng 12 10  

 

Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực NCKH còn được thể hiện qua các hội thảo; trong đó, 

trường ĐHPY đồng phối hợp tổ chức với các đơn vị khác. Trong chu kỳ đánh giá chất lượng 

giáo dục, Nhà trường đã phối hợp tổ chức 4 hội thảo trong nước và quốc tế với các đối tác như: 

trường ĐH XH&NV (thuộc ĐHQG TPHCM), Khoa Giáo dục học trường ĐH Công nghệ 

Malaysia, Đoàn PP19 (thuộc chương trình đối tác Thái Bình Dương) [H20.2.004]. 

Nhà trường có những sản phẩm đề tài cấp huyện như “Mô hình thâm canh cây đậu phộng 

vụ Đông Xuân 2019-2020 tại xã Xuân Quang 3”  đã được ứng dụng tại 75 hộ [H20.2.003 (9)], 

đề tài “xây dựng mô hình trồng cây sim rừng (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.) theo 

hướng phát triển du lịch tại khu vực đèo Quán Cau thuộc xã An Cư, xã An Hiệo và khu vực Gò 

Thì Thùng thuộc xã An Xuân huyện Tuy An, Phú Yên” đã được ứng dụng và mang lại giá trị 

kinh tế cao cho người dân thuôc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên [H20.2.003 (11)]. Như vậy, KH 

hoạt động NCKH được thực hiện, triển khai mạnh mẽ đã góp phần vào sự phát triển KT-XH của 

địa phương. Gần đây, trường ĐHPY cũng đã làm việc với tập đoàn Yeah1 trong lĩnh vực sản 

xuất nội dung số và Ứng dụng chuyển đổi số trên cơ sở sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và nhân 

lực của Trường ĐHPY [H20.2.005].  Tuy nhiên, quan hệ hợp tác NCKH giữa Nhà trường với 

các doanh nghiệp chưa mạnh, chỉ có 2 trong tổng số 12 đề tài hợp tác NCKH với các đơn vị 

ngoài trường và vẫn còn một số sản phẩm NCKH của Nhà trường chưa được chuyển giao đến 

doanh nghiệp.  

Việc hợp tác về NCKH không chỉ thể hiện trong các đề tài, dự án thực hiện chung, mà 

còn được triển khai thông qua hoạt động đi công tác [H20.2.006], tham dự hội thảo [H20.2.007]. 

Kể từ năm 2016 đến năm 2019, số lượt đi tham gia hội thảo và đi liên hệ công tác với các đơn 

vị khác của Giảng viên tăng lên đáng kể. Trong năm 2018, số lượng tham gia hội thảo Quốc tế 

của GV trong Trường tăng lên đáng kể (10 lượt) và có 12 lượt đi liên hệ công tác với các đơn vị 

khác. Đến năm 2019, lượt đi liên hệ công tác tăng lên đến 32 lượt, điều này thể hiện sự nỗ lực 

tìm kiếm các đối tác và hợp tác của Nhà trường.  Chỉ riêng năm 2020, do tình hình dịch bệnh 

nên việc đi lại ra ngoài tỉnh rất khó khăn, điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi 
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công tác, tham gia tập huấn và tham gia hội thảo của CBGV 

Bảng 20.2.2 Thống kê lượt đi công tác, tham gia tập huấn, và tham gia hội thảo qua 

từng năm của VCGV của Trường ĐHPY 

Năm 

Đi công tác Tham gia tập huấn Tham gia hội thảo 

Trong 

nước 

Quốc tế Trong 

nước 

Quốc tế Trong 

nước 

Quốc tế 

2016 0 01 22 0 05 04 

2017 05 01 14 0 04 01 

2018 12 01 04 0 15 10 

2019 32 0 11 0 17 06 

2020 14 0 12 0 6 0 

 

Các hoạt động tham quan thực tế và trao đổi chuyên môn giữa sinh viên, giảng viên của 

Trường Đại học Phú Yên và đối tác là các Trường ĐH nổi tiếng trong nước và khu vực cũng 

được Nhà trường triển khai nhằm giao lưu và học hỏi, hướng đến sự phát triển toàn diện cho 

Nhà trường [H20.2.008] [H20.2.009]. Từ năm 2016 đến nay, Nhà trường đã cử 2 đoàn giảng 

viên và sinh viên đến trường ĐH Công nghệ Malaysia nhằm mục đích tham quan thực tế, giúp 

sinh viên trải nghiệm môi trường học tập bằng Tiếng Anh. 

Ngoài ra, Nhà trường cũng khuyến khích cán bộ giảng viên đi học tập, trao đổi học thuật 

ở nước ngoài để nâng cao năng lực NCKH và tận dụng các mối quan hệ từ việc trao đổi học 

thuật để tiến hành các hợp tác sâu rộng hơn với Nhà trường [H20.2.010]. 

Bảng 20.2.3 Thống kê các lượt đi học Tiến sĩ nước ngoài 

Giai đoạn Số lượng Chương trình Địa điểm 

2008-2010 1 Tiến sĩ Úc 

2010-2012 4 Tiến sĩ Nga, New Zealand, 

Malaysia, Hàn 

Quốc, Úc 

2012 đến nay 2 Tu nghiệp sau tiến sĩ Pháp, Hàn Quốc 

 

Hàng năm, Nhà trường tiếp đón các đoàn chuyên gia trong và ngoài nước đến thăm và 



377 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

làm việc, cũng như tạo lập mối quan hệ, tiến đến việc ký kết hợp tác [H20.2.011]. Số lượng 

chuyên gia nước ngoài và tình nguyện viên hằng năm đến thăm và làm việc tại trường duy trì 

đều đặn qua từng năm. Tuy nhiên, đến năm 2020 và 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh, các hoạt động hợp tác trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài hầu như không thể 

thực hiện được.  

Bảng 20.2.4 Thống kê số lượng chuyên gia nước ngoài, tình nguyện viên và sinh 

viên nước ngoài làm việc hàng năm tại trường ĐHPY 

Năm 
SL chuyên gia nước 

ngoài 
SL tình nguyện viên 

SL sinh viên nước 

ngoài 

2017 10 4 0 

2018 9 4 10 

2019 12 3 4 

2020 0 0 4 

2021 0 0 4 

 

Các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu được xây dựng và phát triển bằng nhiều hình thức 

đa dạng như thông qua các hoạt động giao lưu, đối ngoại giữa các cấp lãnh đạo tiến tới ký kết 

thỏa thuận hợp tác trong đó có nội dung về hợp tác nghiên cứu cấp trường/đơn vị, cử giảng viên 

hợp tác và công bố khoa học chung [H20.2.012]; cử các GV và cán bộ nghiên cứu đi dự các hội 

nghị, hội thảo, trao đổi chuyên môn để giao lưu, học hỏi và mở rộng mạng lưới quan hệ 

[H20.2.007]; Là một trường Đại học của địa phương, việc Nhà trường thực hiện thành công 

nhiều đề tài, dự án nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu và ngày càng nâng cao thế mạnh 

trong NCKH cũng đã thu hút nhiều sự quan tâm của các đối tác tiềm năng và nhận được nhiều 

đề nghị hợp tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên [H20.2.013][H20.2.014]. Trong 

CLPT trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 mô tả tầm nhìn như sau: 

“Đến năm 2030, Trường ĐH Phú Yên là một trường đại học định hướng ứng dụng, có uy tín. 

Là cơ sở GDĐH đào tạo đa ngành có năng lực cao và có năng lực ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ Sinh học trong nông nghiệp ở một số lĩnh vực tương đương các trường học định hướng 

nghiên cứu ” và có đề cập đến sứ mạng của Nhà trường như sau: “Trường ĐH Phú Yên là 

trường ĐH địa phương đào tạo đa ngành, đa cấp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng 
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cao (trình độ ĐH là chủ yếu và 1 số chuyên ngành ĐH ứng dụng) phục vụ cho sự nghiệp phát 

triển KTXH của tỉnh Phú Yên và góp phần phát triển nguồn nhân lực của khu vực Nam Trung 

Bộ và Tây Nguyên”.  Từ đó, Nhà trường đã lựa chọn và cho phép GV tham gia cùng các đối tác 

hợp tác triển khai các nghiên cứu khoa học như Công ty La Hiêng, Tập đoàn Tín Thành, Viện 

toán học, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên triển 

khai các dự án nghiên cứu về các lĩnh vực là thế mạnh của Nhà trường [H20.2.003]. Trong giai 

đoạn 2016-2021, Nhà trường đã ký kết được thêm 16 biên bản ghi nhớ với các đối tác trong có 

05 văn bản ghi nhớ có các nội dung về  hợp tác NCKH [H20.2.015]. Tại điều 9, Chương II về 

việc Quản lý các hoạt động NCKH của Quyết định về việc ban hành Quy định nghiên cứu khoa 

học của giảng viên Trường Đại học Phú Yên có chỉ ra tiêu chí lựa chọn đối tác trong hợp tác 

nghiên cứu như sau: phối hợp thực hiện các dự án NCKH trong và ngoài nước với các tổ chức, 

cá nhân, đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở trong nước; với các trường 

đại học, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài và cá nhân người nước ngoài 

và người Việt Nam cư trú và định cư ở nước ngoài; Về nội dung hợp tác, có thể lựa chọn các 

trường ĐH và các đơn vị có cùng ngành đào tạo, có chung thế mạnh về NCKH, chuyển giao 

công nghệ, có đủ tiềm lực về khả năng hợp tác NCKH [H20.2.016]. 

Trường ĐHPY đã thực hiện các giải pháp để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác bằng 

nhiều hình thức đa dạng. Trong những năm qua, nhằm thúc đẩy mở rộng mạng lưới hợp tác, 

Nhà trường đã tích cực đầu tư, hỗ trợ vào những hoạt động trên để mang lại hiệu quả cao. Nhà 

trường đã chủ động chi từ nguồn ngân sách hoặc các dự án cho các đoàn ra đến thăm các trường, 

viện nghiên cứu và tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo ngắn hạn và dài hạn về chuyên 

môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước [H20.2.017] [H20.2.018].  

Bảng 20.2.5 Thống kê khoản chi cho đoàn ra, đoàn vào và đào tạo đội ngũ 

(Đơn vị tính: 1,000 VNNĐ) 

Năm học Chi cho đoàn ra, đoàn vào Chi cho đào tạo đội ngũ 

2017 67,000 619,741 

2018 0 424,145 

2019 0 353,097 

2020 0 150,418 
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2021 0 277,891 

Tổng cộng 67,000 1,825,292 

 

Bên cạnh các đối tác trong nước, Nhà trường cũng chủ động tìm cách kết nối, mở rộng 

mạng lưới bằng việc cử cán bộ giảng viên đi công tác ở nước ngoài để tìm cơ hội hợp tác 

[H20.2.019].  

 

Hình 20.2.1 Thống kê đoàn ra, đoàn vào từ năm 2017 đến năm 2021 

 Nhà trường đã thiết lập mối quan hệ liên kết đào tạo và NCKH với 2 đối tác nước ngoài 

là Trường ĐH Công nghệ Malaysia và Trường ĐH Bangkok Thái Lan. Hàng năm, Nhà trường 

đều cử giảng viên đưa các đoàn sinh viên sang Malaysia để tham quan thực tế [H20.2.009]. 

Ngoài ra, với mục đích trao đổi học thuật Nhà trường cũng đã phối hợp trường ĐH Công Nghệ 

Malaysia tổ chức hội thảo Quốc tế vào năm 2017 [H20.2.004(5)(6)(7)(8)(9)]. Nhà trường cũng 

chủ động cử giảng viên đi học tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ tại các Viện, trường ĐH trong và 

ngoài nước để đào tạo kỹ năng NCKH cho CB,GV, đồng thời tận dụng các mối quan hệ với các 

Viện và trường ĐH để trao đổi học thuật và NCKH [H20.2.010].  

Ngoài ra, Nhà trường cũng trích một phần kinh phí cho hoạt động hội thảo, đặc biệt là 

các hội thảo quốc tế được phối hợp tổ chức tại Trường đại học Phú Yên. Nhà trường đã đưa vào 

hoạt động 1 phòng Hội thảo với đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho việc tổ chức các hội 

thảo trong nước và quốc tế [H20.2.017] [H20.2.020] 

Bảng 20.2.6 Thống kê kinh phí đầu tư cho trang thiết bị hàng năm  
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(Đơn vị tính: 1,000 VNĐ) 

Năm học Kinh phí đầu tư trang thiết bị 

2017 84,000 

2018 67,000 

2019 121,582 

2020 3,000 

2021 17,644 

Tổng cộng 293,926 

 

Nhà trường tài trợ từ 20-50% kinh phí cho các CB, GV đi dự hội nghị, hội thảo và trao 

đổi chuyên môn ở trong và ngoài nước để mở rộng mạng lưới quan hệ tiềm năng [H20.2.021].  

Mặc dù nguồn kinh phí cho CB,GV đi học tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ chủ yếu nhờ 

vào phía bạn đài thọ, Nhà trường vẫn có hỗ trợ hàng tháng cho các CB,GV này và hỗ trợ một 

phần kinh phí đào tạo cho các CB,GV đi học tiến sĩ trong nước [H20.2.020].  

Bảng 20.2.7 Thống kê kinh phí chi cho CB,GV đi học tập dài hạn trong và ngoài 

nước hàng năm (Đơn vị tính: 1,000 VNĐ) 

Năm học 
Kinh phí chi cho CB.GV đi học 

tập dài hạn trong và ngoài nước 

2017 606,491 

2018 399,145 

2019 322,597 

2020 140,638 

2021 268,291 

Tổng cộng 1,737,162 

 

Ngoài ra, đối với việc tiếp đón đoàn ra đoàn vào, Nhà trường cũng đã chi kinh phí cho 

các hoạt động đón tiếp này [H20.2.018].  

Bên cạnh việc lựa chọn các đối tác sao cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, bản thân 

Nhà trường cũng đã nổ lực tự hoàn thiện mình bằng việc cải tiến, chuyển đổi Trung tâm ứng 

dụng Nông nghiệp – Sinh học thành Trung Tâm Khoa học và công nghệ Trường Đại học Phú 
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Yên [H20.2.023]. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất các phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác 

NCKH trong nhà trường và hợp tác nghiên cứu với các đối tác nước ngoài với những trang thiết 

bị máy móc hiện đại [H20.2.020].  

Để thúc đẩy quá trình mở rộng và phát triển các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong 

NCKH, Nhà trường có chính sách khuyến khích các cá nhân và đơn vị có thành tích đưa được 

nhiều hợp đồng hợp tác nghiên cứu về trường và hoàn thành tốt các công trình nghiên cứu đó 

[H20.2.021][H20.2.024]. Nhờ mạng lưới quan hệ HTQT của Nhà trường, cùng với nỗ lực không 

ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nhiều giảng viên của Trường Đại học Phú Yên 

đã được cấp học bổng toàn phần để theo học các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại 

học uy tín trên thế giới như Trường Đại học La Trobe (Úc), Trường Đại học Công nghệ Sinh 

học Ứng dụng Moscow (CHLB Nga), Trường Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc), Trường 

Đại học Công nghệ Malaysia (Malaysia), Trường Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc), Trường 

Đại học Queensland (Úc) [H20.2.008]. 

Là một trường đại học địa phương, Trường Đại học Phú Yên được Lãnh đạo tỉnh quan 

tâm sâu sắc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Trong đó, đội ngũ cán bộ giảng viên 

chất lượng cao là tiền đề để Nhà trường phát huy thế mạnh về NCKH và chuyển giao công nghệ. 

Trong 05 năm qua, Trường Đại học Phú Yên đã có nhiều bài báo công bố chung trên các Ấn 

phẩm khoa học uy tín trong nước và quốc tế [H20.2.025]. Đây là một yếu tố giúp nâng cao vị 

thế của Nhà trường trong cả nước và khu vực. 

Trong chu kỳ 5 năm ĐGKĐCL, Nhà trường đã sử dụng 2,916,774,000 VNĐ chiếm 1,53% 

tổng khoản mục chi cho các đoàn CB.GV đi công tác trong và ngoài nước [H20.2.015]. Từ đó 

có thể thấy được Nhà trường rất chú trọng đến việc mở rộng mạng lưới và thúc đẩy các quan hệ 

hợp tác trong khả năng của Nhà trường. 

Như vậy, trong CKKĐCL, Nhà trường đã nổ lực đầu tư, hỗ trợ vào những hoạt động hợp 

tác NCKH để mang lại hiệu quả nhất định. Số tiền thu từ hoạt động NCKH là 1,020,995,000 

đồng. Từ công tác thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong CKKĐCL, Nhà trường ký kết thỏa thuận hợp 

tác NCKH với 5 đối tác NCKH [H20.2.015], xuất bản 15 giáo trình và tài liệu tham khảo 

[H20.2.026], đã nghiệm thu 4 đề tài cấp Tỉnh [H20.2.014(25)(27)(28)(29)], phối hợp thực hiện 

3 đề tài cấp Tỉnh [H20.2.014(15)(16)(17)], 3 đề tài cấp Huyện [H20.2.003(9)(11)(12)]. Có 10 

bài báo được công bố chung trên tạp chí Khoa học trường ĐHPY, 26 bài báo được đăng ở tạp 
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chí trong nước và 7 bài được đăng ở các hội thảo, hội nghị trong nước. Ngoài ra, có 58 bài báo 

được đăng ở tạp chí và các hội thảo nước ngoài [H20.2.025]. Nhà trường cũng đang phối hợp 

thực hiện 02 đề tài NCKH với doanh nghiệp [H20.2.003(4)(5)] và cho phép CBGV tham gia 05 

đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước của các cở sở GD khác [H20.2.003(1)(2)(3)(10)(13)]. 

Từ năm 2017 đến năm 2021 Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức 11 hội thảo khoa học 

từ cấp Trưởng trở lên, trong đó, đồng tổ chức 04 hội nghị/hội thảo khoa học [H20.2.004]. Trong 

đó có 01 hội thảo quốc tế và 03 hội thảo cấp quốc gia, lần lượt phối hợp với Khoa Giáo dục học 

– Trường Đại học Công nghệ Malaysia, Trường ĐH KHXH&NV, Đoàn Đối tác Thái Bình 

Dương (PP19), Trường ĐH Thái Bình Dương và Viện Khoa học giáo dục văn hóa thể thao và 

du lịch [H20.2.004]. Ngoài ra, Nhà trường cũng đón tiếp các đoàn khách nước ngoài và chuyên 

gia đến nhằm tổ chức tập huấn, trao đổi học thuật và cung cấp các cơ hội học bổng cho sinh viên 

của Nhà trường [H20.2.011] [H20.2.018(2)].   

Bảng 20.2.8 Thống kê các hội thảo đồng tổ chức với các đối tác 

TT Tên hội thảo Thời gian Địa điểm Đối tác 

1 
Phương pháp dạy Đại học 

– Một số vấn đề mới 
10/04/2017 

Trường Đại 

học Phú Yên 

Khoa Giáo dục 

học, Trường ĐH 

Công nghệ 

Malaysia 

2 

Kế thừa và phát huy tư 

tưởng chính trị Hồ Chí 

Minh tăng cường thế và 

lực của đất nước trong sự 

nghiệp đổi mới và hội 

nhập 

24/08/2018 

Nhà Văn hóa 

Diên Hồng, TP 

Tuy Hòa, Phú 

Yên 

Trường ĐH Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn, ĐHQG 

TPHCM 

3 
Ứng phó với thiên tai và 

biến đổi khí hậu 
08/05/2019 

Trường Đại 

học Phú Yên 

Đoàn đối tác Thái 

Bình Dương 2019 

4 

Hoài cố nhân – kỷ niệm 

100 năm ngày sinh nhà 

văn Võ Hồng 

02/2022  
Trường ĐH 

Phú Yên 

Trường ĐH Thái 

Bình Dương và 

Viện Khoa học 
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giáo dục văn hóa 

thể thao và du 

lịch 

 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 20.3: Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được 

triển khai thực hiện 

Được xem là một nội dung quan trọng của hoạt động hợp tác đối ngoại và khoa học công 

nghệ, hợp tác trong NCKH được rà soát chung trong hệ thống rà soát hai hoạt động trên thông 

qua việc đánh giá định kỳ tiến độ và hiệu quả của các đề tài, dự án hợp tác nghiên  cứu. Phòng 

QLKH&HTQT là đơn vị có nhiệm vụ thực hiện quy trình rà soát hiệu quả trong các hoạt động 

NCKH khoa học nói chung, kể cả các hoạt động hợp tác NCKH dưới sự chỉ đạo của Phó hiệu 

trưởng chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động đối ngoại và khoa học công nghệ [H20.3.001] 

[H20.3.002]. Quy trình rà soát tính hiệu quả trong hợp tác NCKH được thể hiện tại điều 5 và 

điều 6 Chương II về việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong Quy định nghiên cứu 

khoa học của giảng viên trường Đại học Phú Yên [H20.3.003(1)]: Trách nhiệm của chủ nhiệm 

đề tài bao gồm: “Tổ chức nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt 

trong đề cương và hợp đồng triển khai thực hiện đề tài, chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc 

thực hiện đề tài của trường ĐHPY; Thực hiện báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đề tài, báo 

cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài; Trực tiếp báo cáo định kỳ cho Phòng QLKH&HTQT”. Về 

thời gian nghiên cứu – báo cáo tiến độ nghiên cứu của đề tài cũng được quy định như sau: chủ 

nhiệm đề tài sau khi thực hiện 2/3 đề tài, phải báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu để 

Nhà trường theo dõi các bước tiến hành thực hiện đề tài thông qua phòng QLKH&HTQT. Tại 

Điều 9 trong quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường ĐHPY [H20.3.003(2)] 

có quy định: đón tiếp và làm việc với các đoàn khách của đơn vị trực thuộc, trưởng đơn vị chịu 

trách nhiệm về nội dung, báo cáo chi tiết các vấn đề liên quan đến buổi làm việc cho Lãnh đạo 

trường ít nhất 05 ngày làm việc thông qua phòng QLKH&HTQT. Tại Điều 9 quy định Quản lý 

việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đại học Phú Yên 

[H20.3.003(3)] có quy định rõ: Đối với đoàn đi công tác ngắn hạn dưới 90 ngày, sau khi kết 

thúc chuyến đi trong vòng 05 ngày, đoàn ra phải có trách nhiệm lập văn bản báo cáo về kết quả 
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làm việc của chuyến công tác trình Hiệu trưởng, thông qua phòng TCCB, kèm theo các tài liệu 

của chuyến đi để phục vụ cho việc phát triển các hoạt động hợp tác của Nhà trường. Đối với 

đòan đi công tác trên 90 ngày, trưởng đoàn hoặc cá nhân CBVC phải có nhiệm vụ báo cáo định 

kỳ 3 tháng/lần gửi cho Hiệu trưởng và Phòng TCCB. Các quy định này cũng được áp dụng đối 

với các cá nhân CBGV đi học tập và nghiên cứu tại nước ngoài.  

Như các đề tài NCKH và phục vụ sản xuất khác, các đề tài, dự án và chương trình hợp 

tác nghiên cứu được Nhà trường kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm (tháng 5-6) và kiểm tra 

nghiệm thu kế hoạch năm (tháng 11-12) [H20.3.004]. Các dự án, đề tài hợp tác với các Sở ban 

ngành cấp tỉnh được Nhà trường phối hợp với các cơ quan chủ quản rà soát tiến độ, kiểm tra 

hiện trường thực hiện, tình hình thực hiện và tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài đã đến 

hạn và báo cáo đến cơ quan chủ quản [H20.3.005] [H20.3.006] [H20.3.007]. 

Là một phần quan trọng trong công tác đối ngoại, hiệu quả thực hiện các hoạt động hợp 

tác NCKH cũng là một trong những nội dung được rà soát và đánh giá trong các buổi họp tổng 

kết cuối năm và đề ra phương hướng hoạt động cho năm tới của phòng QLKH&HTQT 

[H20.3.008] và trong các báo cáo định kỳ đánh giá công tác đối ngoại gửi cho cơ quan có thẩm 

quyền quản lý [H20.3.009]. Sau mỗi hoạt động đối ngoại, Nhà trường đều gửi báo cáo đánh giá 

các hoạt động đến cơ quan các cấp nhằm rà soát, đánh giá tính hiệu quả các hoạt động và các 

đối tác, từ đó, lựa chọn các đối tác xứng tầm [H20.3.010] [H20.3.011] [H20.3.012]. Hiện nay, 

Nhà trường đã ban hành hệ thống văn bản pháp quy để rà soát tính hiệu quả của các dự án hợp 

tác và đối tác nghiên cứu nhằm đề ra phương hướng cụ thể cải thiện những hợp tác chưa hiệu 

quả [H20.3.013] [H20.3.014]. Nhờ đó, mạng lưới các quan hệ đối tác trong và ngoài nước được 

duy trì đều đặn và có xu hướng phát triển trong những năm gần đây.  

Việc đánh giá các mối quan hệ hợp tác, đối tác và các hoạt động hợp tác nghiên cứu cũng 

luôn được đưa ra thảo luận và bàn bạc trong các Hội nghị cán bộ, viên chức của các đơn vị trong 

nhà trường hàng năm. Từ đó, lãnh đạo Nhà trường có được những cái nhìn khách quan, đánh 

giá chính xác tính hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác để đề ra những phương hướng, mục 

tiêu tiếp theo nhằm cải thiện và phát triển các hoạt động hợp tác đó. [H20.3.015]. Ngoài ra, đơn 

vị phòng QLKH&HTQT cũng đã làm đúng nhiệm vụ chức năng của mình đó là: tham mưu cho 

BGH, trực tiếp quản lý và triển khai các công tác liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp dựa vào các kế hoạch NCKH-
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HTQT cho từng năm học [H20.3.001]. Với các hợp tác nghiên cứu cùng các đối tác, trong quá 

trình hoạt động, phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm đánh giá tính hiệu quả của sản phẩm hợp 

tác phát triển. Từ kết quả rà soát, BGH chỉ đạo các đơn vị liên quan điều chỉnh KH và tiến độ 

thực hiện đề tài. Ví dụ như đề tài: “Một số đặc trưng văn hoá Phú Yên” hợp tác với Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Phú Yên gặp khó khăn về tiến độ. Nhà trường đã tổ chức họp và đưa ra 

các giải pháp để đề tài hoàn thành và đạt yêu cầu đặt ra [H20.3.005(9)]. 

Kết quả hoạt động với các đối tác, đặc biệt là các mối quan hệ với các tổ chức phi chính 

phủ, tình nguyện viên quốc tế, đối tác quốc tế … luôn được báo cáo và đánh giá tính hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng ban hành kế hoạch lựa chọn đối tác và xây dựng bộ tiêu chí so 

chuẩn, đối sánh và quyết định về việc ban hành bộ chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) của Trường 

đại học Phú Yên với mong muốn có được những đối tác xứng tầm và phù hợp với định hướng 

phát triển của Nhà trường [H20.3.016][H20.3.009] [H20.3.010] [H20.3.011] [H20.3.012]  

Từ năm 2017 đến năm 2021, Nhà trường đã tiến hành rà soát và đánh giá tính hiệu quả 

của các hoạt động hợp tác NCKH, trong đó có đề cập đến những ưu điểm, khuyết điểm, cũng 

như các nguồn lực mà các mối quan hệ đó mang lại cho Nhà trường để từ đó Nhà trường có thể 

nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác NCKH [H20.3.017].   

Ngoài ra, kết quả khảo sát về đánh giá của VC GV về hỗ trợ triển khai đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ và các cấp khác cho thấy phần lớn GV và VC trong Nhà trường đều cảm thấy 

hài lòng với việc được cung cấp đầy đủ thông tin về các đầu tư hỗ trợ của đối tác bên ngoài về 

khoa học công nghệ cũng như được Nhà trường giúp đỡ triển khai đề tài các cấp, tuy nhiên, kết 

quả khảo sát cũng cho thấy hiệu quả nguồn lực từ các mối quan hệ hợp tác các đối tác bên ngoài 

về khoa học công nghệ, đào tạo và mức độ tiếp cận trao đổi, thụ hưởng từ sự hỗ trợ, đầu tư của 

các đối tác bên ngoài về khoa học công nghệ chưa cao  [H20.3.018]. Điều này cũng cho thấy 

được mặt hạn chế của Nhà trường trong việc tận dụng các nguồn lực từ việc hợp tác NCKH với 

các đối tác. 
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Hình 20.3.1 Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của GVVC về viêc hỗ trợ triển khai đề tài 

NCKH các cấp 

Bên cạnh đó, khảo sát về mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với chính sách nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường ĐHPY [H20.3.019] cho thấy: đa số các 

doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng của các hội thảo khoa học của Nhà trường. Tuy nhiên, 

mức độ hài lòng về các cơ chế thu hút doanh nghiệp vào hoạt động NCKH và hoạt động thương 

mại hóa kết quả NCKH của Nhà trường vẫn ở mức độ bình thường và có xu hướng tăng lên gấp 

đôi ở các năm gần đây. Về việc xây dựng các nhóm nghiên cứu, đội ngũ các nhà khoa học uy 

tín, mức độ hài lòng của các doanh nghiệp chỉ chiếm tỉ lệ 20% vào năm học 2017-2018, với sự 

nỗ lực đầu tư vào con người của Nhà trường, tỉ lệ hài lòng đã tăng gấp đôi trong năm học 2018-

2019 và 2019-2020 và gấp ba lần vào năm học 2020-2021 và 2021-2022.  
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Hình 20.3.2 Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của doanh nghiệp về NCKH và chuyển 

giao công nghệ của trường ĐHPY 

Qua đó, ta có thể thấy được, các kết quả khảo sát phần nào đánh giá khách quan được 

tính hiệu quả của hợp tác và đối tác NCKH được triển khai thực hiện ở trường ĐHPY. Từ đó, 

Nhà trường có thể điều chỉnh các hoạt động hợp tác NCKH phù hợp với xu hướng phát triển của 

xã hội, cũng như có những đầu tư thích hợp để cải thiện và xây dựng các mối quan hệ hợp tác 

chiến lược mới trong NCKH. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được 

các mục tiêu nghiên cứu 

Từ việc rà soát các hoạt động NCKH đã triển khai với các đối tác, Nhà trường đã xác 

định được các điểm còn tồn tại trong quá trình thực hiện hợp tác để từ đó xây dựng KH hoạt 

động NCKH hàng năm nhằm điều chỉnh và góp phần gia tăng các mối quan hệ hợp tác. Trong 

kế hoạch hoạt động NCKH hàng năm của Nhà trường, Nhà trường cũng đã xác định một số đối 

tác chiến lược và bền vững như các trường ĐH, CĐ trong khu vực miền Nam Trung và Tây 

Nguyên như ĐH Khánh Hoà, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Quảng Nam, cũng như các trường ĐH 

nước ngoài có uy tín như Trường ĐH Công Nghệ Malaysia, Trường ĐH Bangkok Thái Lan. 
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Nhà trường



388 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

Ngoài ra, Nhà trường cũng mong muốn tìm kiếm thêm các đối tác, đặc biệt là các trường ĐH 

thuộc khu vực Đông Nam Á và Châu Á xứng tầm để kết nối và trao đổi học thuật. Không chỉ 

dừng lại ở các cơ sở giáo dục, Nhà trường cũng chú trọng củng cố và tìm cách kết nối, tạo mối 

quan hệ với các doanh nghiệp và tổ chức Quốc tế nhằm gia tăng các nguồn lực NCKH và phát 

triển [H20.4.001][H20.4.002]. 

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra trong CLPT, Nhà trường rất chú trọng đến 

việc phát triển công tác NCKH, không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong và 

ngoài nước trong NCKH, đào tạo và tuyển dụng tiến đến ký kết các biên bản ghi nhớ 

[H20.4.003]. Việc liên kết NCKH trong nước của Nhà trường cũng có những dấu hiệu khởi sắc 

khi số lượng các đối tác liên kết NCKH liên tục gia tăng từ năm học 2016-2017 đến năm học 

2018-2019. Dịch Covid-19 đã khiến cho tình hình ký kết biên bản ghi nhớ trở nên khó khăn, đó 

là lý do vì sao năm học 2019-2020 và 2020-2021, việc ký kết hợp tác NCKH hầu như không có. 

Tuy nhiên, các đề tài cấp Huyện, Tỉnh, Bộ, và Quốc gia, phối hợp với nhiều đối tác truyền thống 

vẫn được triển khai. Đặc biệt là vào năm học 2019-2020 và 2020-2021, mặc dù Nhà trường 

không ký kết được biên bản ghi nhớ về NCKH nhưng CBGV của Nhà trường vẫn tích cực phối 

hợp và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh với các đối tác khác, 

nâng số lượng đề tài NCKH có hợp tác với các đơn vị khác gấp đôi so với thời điểm đầu chu kỳ 

kiểm định chất lượng [H20.4.004].   
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Hình 20.4.1 Thống kê số lượng biên bản ghi nhớ có nội dung về NCKH và số lượng 

đề tài NCKH được phối hợp thực hiện 

Trong những năm vừa qua, hoạt động hợp tác NCKH của trường Đại học Phú Yên được 

mở rộng và đạt nhiều thành tựu đáng kể. Số lượng các dự án, đề tài, chương trình hợp tác nghiên 

cứu với đối tác trong nước và nước ngoài duy trì đều đặn qua từng năm với tổng mức đầu tư 

đáng kể [H20.4.004]. Tuy tình hình dịch bệnh đã gây khó khăn trong việc mở rộng các mối quan 

hệ hợp tác, số lượng MOU ký kết vẫn gia tăng và cơ bản vẫn đạt được mục tiêu mà Nhà trường 

đã đề ra. Cụ thể, số lượng các đối tác có ký kết MOU năm học 2016-2017 là 02; Năm học 2017-

2018 là 03; Năm học 2018-2019 là 06; Năm học 2019-2020 là 04 và năm học 2020-2021 là 01.  

Bảng 20.4.1 Số lượng biên bản ghi nhớ gia tăng, so sánh với mục tiêu đề ra hàng 

năm 

 Mục tiêu đề ra Số MOU gia tăng 

2016-2017 1-2 2 

2017-2018 1-2 3 

2018-2019 1-2 6 

2019-2020 1-2 4 
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2020-2021 1-2 1 

 

 Tuy không thể ký kết được nhiều biên bản ghi nhớ, Giảng viên của Nhà trường vẫn phối 

hợp thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và xuất bản những công bố khoa học chung với 

các đơn vị đối tác. Thậm chí, các công bố chung này liên tục gia tăng theo từng năm [H20.4.005]. 

Điều này cho thấy sự nỗ lực của toàn trường trong việc kết nối hợp tác NCKH với các đối tác 

trong và ngoài nước.  

Bảng 20.4.2 Số lượng bài báo khoa học được công bố chung với các đơn vị ngoài 

trường ĐHPY 

Năm học 
Trong nước Quốc tế 

Hội thảo Tạp chí Hội thảo Tạp chí 

2016-2017 5 8 5 8 

2017-2018 4 8 2 11 

2018-2019 3 5 5 4 

2019-2020 5 3 1 9 

2020-2021 17 12 2 5 

 

Trường ĐHPY cũng đã nỗ lực phát triển mạng lưới đối tác doanh nghiệp nhằm tìm kiếm 

nơi thực tập thích hợp cho SV và tăng cường hoạt động đào tạo doanh nghiệp. Nhờ đó, SV có 

cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đối tác của Trường [H20.4.006] [H20.4.007].   

Bảng 20.4.3 Số lượng doanh nghiệp nhận SV thực tập 

Năm học  SL doanh nghiệp nhận SV thực tập 

2016-2017 24 

2017-2018 33 

2018-2019 37 

2019-2020 26 

2020-2021 20 

 

Sau khi rà soát và đánh giá các hợp tác NCKH, Trường Đại học Phú Yên đã thực hiện 

cải thiện các mối quan hệ trong NCKH, cũng như lựa chọn lại các đối tác phù hợp với tiềm lực 
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và mục tiêu phát triển của Nhà trường. Trước hết là trong việc lựa chọn mời các nhà khoa học 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao của các đơn vị khác tham gia đánh giá và cố vấn cho các 

đề tài, dự án nghiên cứu trọng điểm nhằm đảm bảo nội dung và kết quả nghiên cứu đi đúng 

hướng và phục vụ cộng đồng hiệu quả [H20.4.008]. Cụ thể, Nhà trường đã mời GS.TS. Ngô 

Đức Thịnh thuộc Viện nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Lê Quang Trường thuộc trường ĐH 

KHXH&NV TPHCM, PGS.TS Lã Minh Hằng của Viện Hán Nôm và các nhà nghiên cứu có 

nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ và cố vấn cho các đề tài cấp tỉnh.  

Từ năm 2017-2021, Nhà trường đã tiếp, làm việc và ký kết hợp tác với nhiều đoàn khách 

nước ngoài thuộc các tổ chức quốc tế: Fulbright, SJ VN, Tập đoàn Lotte, Hiệp Hội cao đẳng 

cộng đồng,  ... Trường đã cử nhiều đoàn ra là giảng viên, cán bộ của trường tham dự các khóa 

học dài hạn, tham gia các hội nghị, hội thảo, khóa học ngắn hạn, tập huấn tại nước ngoài 

[H20.4.009]. 

Thông qua các hoạt động này, Nhà trường đã mở rộng và cải thiện hợp tác để triển khai 

nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học có hiệu quả như: các dự án nghiên cứu với Viện Toán học 

Việt Nam, hội thảo khoa học cấp quốc gia với trường ĐH XH&NV, ĐH Quốc Gia TPHCM và 

Trường ĐH Công nghệ Malaysia, các chuyên gia trong và ngoài nước...., dự án nghiên cứu cấp 

tỉnh với Công ty La Hiêng, dự án nghiên cứu cấp quốc gia với tập đoàn Tín Thành, Viện toán 

học, Viên sinh thái và tài nguyên sinh vật, dự án trao đổi giảng viên, phối hợp nghiên cứu với 

trường ĐH Hàng Hải Busan Hàn Quốc [H20.4.004] 

Kể từ năm 2017 đến nay, Nhà trường chủ động cử 05 CBGV đào tạo tiến sĩ và 02 nghiên 

cứu viên sau tiến sĩ nhằm gia tăng nguồn nhân lực NCKH chất lượng cao cho Nhà trường 

[H20.4.010][H20.4.011][H20.4.012].  

Việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, cụ thể là với Quỹ học bổng Lotte và Quỹ học 

bổng Yun Chung Ok cũng đã mang lại 213 suất học bổng với tổng giá trị 88,200 USD 

[H20.4.013]. Chính những hỗ trợ về tài chính này đã giúp sinh viên toàn trường nguồn động lực 

để tiếp tục vượt khó và phấn đấu trong học tập.  

Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hợp tác NCKH luôn được chú trọng trong 

Nhà trường, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, việc hợp tác NCKH vẫn mang lại được nguồn 

tài lực, tuy không được dồi dào nhưng vẫn thể hiện được sự nỗ lực của Nhà trường trong việc 

hợp tác NCKH với các đối tác trong giai đoạn khó khăn chung của cả nước. Nhà trường vẫn 
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chưa có các dự án NCKH hợp tác với chuyên gia người nước ngoài hoặc có nguồn tài trợ nước 

ngoài, điều đó khiến các nguồn lực thu nhận được từ NCKH vẫn còn hạn chế. Hơn nữa, vẫn còn 

một số các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu vẫn chưa được khai thác triệt để. 

Bảng 20.4.4 Thống kê kinh phí thu được từ NCKH hàng năm  

(đơn vị tính: 1,000 VNĐ) 

Năm học Kinh phí thu từ NCKH 

2017 131,980 

2018 274,000 

2019 346,494 

2020 194,223 

2021 74,298 

 

Việc liên kết đào tạo cũng mang lại nguồn thu chính cho Nhà trường nhất là liên kết đào 

tạo với các đối tác trong nước cho các chương trình đào tạo liên thông vừa học vừa làm và các 

chương trình bồi dưỡng ngắn hạn [H20.4.014] [H20.4.015] Nhìn chung, kinh phí thu được từ 

liên kết đào tạo tăng đáng kể những năm gần đây so với thời điểm bắt đầu chu kỳ đánh giá.  

Bảng 20.4.5 Thống kê kinh phí thu được từ hợp tác liên kết đào tạo 

Năm học Kinh phí thu từ 

các lớp liên 

thông hệ 

VLVH có liên 

kết trong tỉnh  

Kinh phí thu từ 

các lớp liên 

thông hệ 

VLVH có liên 

kết ngoài tỉnh 

Kinh phí thu từ 

các lớp bồi 

dưỡng 

Thu từ hợp 

đồng liên kết 

đào tạo các 

ngành 

trường 

không có chỉ 

tiêu 

2017 790,374 3,744,961 11,000 192,945 

2018 2,090,213 11,094,528 337,247 276,750 

2019 0 2,626,085 1,854,910 293,729 

2020 517,696 852,375 711,745 51,165 

2021 2,590,589 456,000 5,973,790 748,173 
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Tổng cộng 5,988,872 18,773,949 8,888,692 1,562,762 

Tỉ trọng 3,15% 9.89% 4.68% 0.82% 

 

Như vậy, có thể thấy nếu không có các nguyên nhân khách quan thì nguồn lực thu được 

từ các mối liên kết hợp tác sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Tuy nguồn kinh phí thu từ NCKH 

còn hạn hẹp, nhưng ta không thể phủ nhận được sự hiệu quả của mạng lưới liên kết của trường 

ĐHPY với các cơ sở giáo dục khác trong việc triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo và bồi 

dưỡng.  

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 20 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

Nhà trường có quy chế, quy định về quản lý các công trình hợp tác nghiên cứu. Nhờ đó, 

các mục tiêu NCKH hằng năm cơ bản đã đạt được; 

Nhà trường có sự tích cực đầu tư để thúc đẩy mở rộng mạng lưới đối tác NCKH. Ngoài 

ra, Nhà trường có những chính sách khuyến khích CBGV tham gia các diễn đàn và sân chơi 

khoa học để học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời để tìm kiếm và xây 

dựng các mối quan hệ hợp tác cấp trường; 

Các đề tài, dự án, chương trình hợp tác nghiên cứu của Nhà trường được theo dõi, rà soát 

định kỳ; 

Sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín và trình độ cao từ các đơn vị khác trong nhiều 

đề tài, dự án của Nhà trường được đẩy mạnh; 

Nhiều đơn vị trong trường chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác trong nghiên cứu; 

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

Một số sản phẩn NCKH chưa được chuyển giao đến doanh nghiệp. Quan hệ hợp tác 

nghiên cứu giữa Nhà trường với các doanh nghiệp chưa mạnh 

Nhà trường chưa có các dự án NCKH hợp tác với chuyên gia người nước ngoài hoặc có 

nguồn tài trợ nước ngoài. 

Một số các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu vẫn chưa được khai thác triệt để 

 3. Kế hoạch cải tiến:  



394 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 

Xây dựng KH thúc 

đẩy và mở rộng hợp 

tác với các doanh 

nghiệp cả chiều 

rộng và chiều sâu, 

đặc biệt là trong 

chuyển giao các sản 

phẩm KHCN của 

Nhà trường 

Phòng 

QLKH&HTQT 

cùng các đơn 

vị liên quan 

Quý IV/2022  

2 Khắc phục 

tồn tại 

Chủ động tìm kiếm 

đối tác nước ngoài 

cùng hợp tác thực 

hiện các đề tài dự 

án, chủ động đề 

xuất hướng phối 

hợp nghiên cứu 

Phòng 

QLKH&HTQT 

cùng các đơn 

vị liên quan 

Quý IV/2022  

3 Khắc phục 

tồn tại 

Tích cực củng cố 

mối quan hệ và xây 

dựng các đề án 

nghiên cứu chung 

với các đối tác đã 

ký kết MOU về 

NCKH mà chưa 

được thực hiện hiệu 

quả 

Phòng 

QLKH&HTQT 

cùng các đơn 

vị liên quan 

Quý IV/2022  
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 4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 20 4.0 

Tiêu chí 20.1 4 

Tiêu chí 20.2 4 

Tiêu chí 20.3 4 

Tiêu chí 20.4 4 

 

Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng  

Tiêu chí 21.1: Xây dựng được 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. 

Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được Trường ĐHPY khẳng định trong tầm nhìn, 

sứ mạng và mục tiêu chiến lược của trường. Chiến lược phát triển Trường Đại học Phú Yên giai 

đoạn 2016 - 2021, tầm nhìn đến năm 2030 [H21.1.001(1)] và Chiến lược phát triển Trường Đại 

học Phú Yên giai đoạn 2021 – 2026 , tầm nhìn đến năm 2035 [H21.1.001(2)] đã khẳng định: 

“Sứ mạng: Trường ĐH Phú Yên là trường ĐH đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực theo định hướng 

ứng dụng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và 

chuyển giao KHCN phục vụ cho sự phát triển KTXH của tỉnh Phú Yên và cả nước.”. Trong các 

chiến lược nêu trên, Nhà trường đã xác định các chính sách kết nối và phục vụ cộng đồng như: 

gắn kết quả đào tạo, bồi dưỡng với đáp ứng nhu cầu xã hội; Chú trọng công tác NCKH theo định 

hướng ứng dụng, góp phần phục vụ phát triển KTXH của tỉnh Phú Yên và khu vực; Đảm bảo 

chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của thị trường 

lao động trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập; … [H21.1.001 (2)]. 

Thực hiện tầm nhìn, sứ mạng của Trường đã công bố qua các chiến lược, các tổ chức, đoàn 

thể, các đơn vị trực thuộc của Trường ĐHPY đều có chương trình hành động, kế hoạch thực 

hiện chính sách kết nối và phục vụ cộng đồng. Cụ thể như: 

Trong các chương trình hành động của Đảng bộ Trường, hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng đã được Đảng ủy nhà trường xác định bằng chính sách xây dựng và phát triển Nhà 

trường theo định hướng: “…ứng dụng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nguồn nhân lực chất 

lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh Phú Yên và cả nước” [H21.1.002] 

Hằng năm, trong chương trình công tác Đoàn của Đoàn Trường cũng nêu rõ nhiệm vụ 
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trọng tâm của Đoàn là: “Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Chú trọng các giải pháp thúc 

đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, học sinh, sinh viên; hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng 

tạo” và “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; tăng 

cường vai trò của giảng viên trẻ trong phong trào thanh niên tình nguyện”. [H21.1.003(3)]. 

Chương trình công tác Hội Sinh viên của trường hằng năm đều nêu rõ nhiệm vụ: “Chú trọng tổ 

chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng tạo môi trường để hội viên, sinh viên khởi nghiệp, 

lập nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, đồng hành với sinh viên trong khởi nghiệp, 

lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ sinh viên về học tập, sinh hoạt” [H21.1.004(4)]; hay “Tổ chức các 

hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, học tập, nâng cao thể lực, tình nguyện và hội 

nhập, …” [H21.1.004 (3)]. 

Trong kế hoạch hằng năm của các đơn vị trực thuộc đều có triển khai nhiệm vụ kết nối và 

phục vụ cộng đồng của Nhà trường, như:  

- Hằng năm phòng Đào tạo đều triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phục vụ nhu 

cầu của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh về việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ của 

người lao động; kế hoạch thực tập tốt nghiệp, thực tập sư phạm nhằm giúp cho SV tiếp cận với 

thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo để sau khi tốt nghiệp NH có thể tham gia 

hoạt động nghề nghiệp một cách tốt nhất. 

- Hằng năm, phòng QLKH – HTQT, triển khai các nhiệm vụ NCKH, trong đó xác định 

“phải gắn với nhiệm vụ giảng dạy, phục vụ kinh tế địa phương và phát triển đời sống xã hội 

cộng đồng” [H21.1.005 (1)]. 

- Phòng Công tác HSSV triển khai các nhiệm vụ kết nối và phục vụ cộng đồng như: kết 

nối với các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng NH tốt nghiệp tại trường, kết nối với Hội chữ 

thập đỏ, Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tổ chức hiến máu tình nguyện, …  

Có thể thấy, các tổ chức đoàn thể, đơn vị trực thuộc của Trường ĐHPY đã có các chính 

sách, kế hoạch và triển khai các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng nhằm thực hiện chiến 

lược phát triển của nhà trường. 

Trong những năm 2017 – 2020, các hoạt động kết nối và dịch vụ phục vụ cộng đồng của 

trường ĐHPY tuy đã có chính sách, kế hoạch và đã được triển khai thực hiện trên thực tế. Trong 

quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch, nhà trường đã có quy định, phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng đơn vị thực hiện, có cơ chế kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá. Tuy nhiên cho 
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đến năm 2020 Nhà trường vẫn chưa ban hành quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng.  

Từ năm học 2020 – 2021, Trường ĐHPY đã ban hành quy định về hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, trong đó nêu rõ: (1) phạm vi kết nối và phục vụ cộng đồng gồm: chính 

quyền các cấp; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; với cộng đồng 

quốc tế. (2) Nội dung kết nối và phục vụ cộng đồng gồm: lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ người học; tư vấn; tình nguyện và từ thiện 

[H21.1.006]. Trong quy định này cũng đã xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc 

trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, cách thức tổ chức 

thực hiện, giám sát, kiểm tra. 

Nhà trường đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, trong 

đó có quy định về nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng. Như:  

- Phòng HC-QT có nhiệm vụ “Tổ chức thực hiện những công việc xã hội của Nhà trường 

đối với địa phương (hội họp, bầu cử, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân, ...)”. 

- Phòng Đào tạo có nhiệm vụ “phối hợp với các khoa chuyên môn, các đơn vị có liên quan 

phát triển chương trình đào tạo để mở mã ngành đào tạo mới mà xã hội có nhu cầu và phát 

triển quy mô đào tạo, không gian đào tạo của Trường.” 

- Phòng QLKH-HTQT có các nhiệm vụ “Xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn 

hạn, dài hạn về NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; xây dựng các mối quan hệ 

hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ nước ngoài, mời 

chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm; tiếp nhận, khai thác nguồn viện 

trợ; …”, 

- Phòng Công tác HSSV có nhiệm vụ “Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin 

hai chiều giữa Nhà trường với đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực 

và nhu cầu lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu 

sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc”. 

- Các khoa có nhiệm vụ “Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; phối 

hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên 

cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội”. [H21.1.007] 
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Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể của Trường với tính chất, đặc điểm của mình đều được 

phân công thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách về kết 

nối và phục vụ cộng đồng. Đảng bộ Trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của 

Đảng cấp trên về việc giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn; Công đoàn cơ sở Trường hằng năm đều 

có kế hoạch thực hiện công tác xã hội – từ thiện; Đoàn Trường và Hội SV trường có trách nhiệm 

xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động phong trào kết nối và phục vụ cộng đồng 

cho đoàn viên – thanh niên của trường tham gia như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mùa hè xanh”, 

“Xuân yêu thương”, “Tiếp sức mùa thi”… 

Trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ, tình hình nhân sự, các đơn vị chức năng trực 

thuộc và các tổ chức, đoàn thể của Trường ĐHPY đều có phân công nhiệm vụ cho thành viên 

của đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kết nối, phục vụ cộng đồng theo đúng nhiệm vụ 

được giao. Bên cạnh đó, trong mỗi kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng, các đơn vị, tổ chức, 

đoàn thể đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân liên quan. 

Từ năm học 2020 – 2021, Trường ĐHPY đã ban hành quy định về hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, trong đó giành riêng 01 chương (chương IV) để quy định về trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch, chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng của các bên 

liên quan. Cụ thể như: Hiệu Trưởng có trách hiệm chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch; các 

đơn vị, đoàn thể có trách nhiệm: tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động liên quan đến lĩnh 

vực và phương thức đào tạo (P. ĐT); đảm bảo nguồn nhân lực trong quá trình tổ chức các hoạt 

động phục vụ và kết nối cộng đồng (P. HC-QT); tham mưu cho Hiệu trưởng kết nối với mạng 

lưới các nhà tuyển dụng (P. CTHSSV); tổ chức các hoạt động tình nguyện, từ thiện nhằm giúp 

đỡ người nghèo, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân các vùng có điều kiện khó khăn, 

thiên tai (Công đoàn Trường); … [H21.1.006]. 

Tự đánh giá: 4/7  
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Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng được thực hiện. 

Hằng năm, Trường ĐHPY đều xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch kết nối và cung 

cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng. Qua quá trình triển khai thực hiện trong những năm qua đã 

mang lại những kết quả cụ thể như:  

- Từ năm 2017 đến năm 2021 Nhà trường đã tham gia đóng góp tích cực vào việc kết nối, 

hỗ trợ, ủng hộ cho các địa phương trong tỉnh Phú Yên bằng nhiều hình thức khác nhau với số 

lượng các công trình, tài chính không nhỏ. Cụ thể như: Công đoàn cơ sở Trường ĐHPY đã 

quyên góp, ủng hộ các quỹ xã hội – từ thiện với số tiền lên đến hơn 481 triệu đồng [H21.2.001]; 

Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường hằng năm đều tổ chức các hoạt động tình nguyện 

như Mùa hè xanh, Xuân yêu thương, Chủ nhật xanh, Trao yêu thương, … với số tiền đóng góp 

huy động từ nhiều nguồn khác nhau mỗi năm lên đến hơn 30 triệu đồng, đã phối hợp với các địa 

phương (xã, thôn) thực hiện chương trình Nông thôn mới, vận động trẻ em trong độ tuổi đến 

trường ra lớp, tổ chức sinh hoạt hè cho hàng trăm trẻ em, học sinh trong mỗi mùa hè, … 

[H21.2.002], [H21.2.003]; hằng năm Nhà trường đều tổ chức vận động viên chức, sinh viên 

tham gia Hiến máu tình nguyện, từ năm 2017 đến 2020 đã thu được 1043 đơn vị máu 

[H21.2.004]; … 

- Từ năm 2017 đến năm 2021, mỗi năm đều có GV của Trường tham gia hợp tác với các 

đơn vị bên ngoài NCKH bằng nhiều hình thức: dự Hội nghị, Hội thảo, đăng bài trên các tạp chí 

trong nước và quốc tế (113 bài NCKH), tham gia các dự án NCKH cấp tỉnh (3 đề tài), cấp quốc 

gia (5 đề tài) [H21.2.005]. Từ năm 2017 đến năm 2021, Nhà trường đã kết nối với các tổ chức 

tình nguyện trong và ngoài nước đón 10 tình nguyện viên người nước ngoài đến tham gia các 

hoạt động tình nguyện tại Trường [H21.2.006]. 

- Hằng năm Nhà trường đều tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm phục vụ cho nhu cầu 

nâng cao chất lượng đội ngũ cho các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2017 đến 

năm 2021, Nhà trường đã mở được: 12 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở với hơn 450 

học viên [H21.2.007]; 05 lớp bồi dưỡng nghề nông nghiệp cho gần 200 học viên [H21.2.008]; 

các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, THCS, THPT (các hạng) cho các 

tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận với hơn 5000 giáo viên các cấp học [H21.2.009]; các 

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho 416 học viên [H21.2.010]. 
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Từ năm 2021, Nhà trường đã ban hành quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng trong đó có yêu cầu “các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng phải được thực hiện theo 

đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, của Trường Đại học Phú Yên và các bên liên quan” [H21.2.011]. 

Các kế hoạch hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng của Trường 

được ban hành, tổ chức thực hiện đều dựa trên các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, 

do đó đảm bào tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong các kế hoạch hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng của Trường đã ban hành, tổ chức thực hiện đều có đầy 

đủ mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bên liên 

quan và hướng dẫn tổ chức thực hiện. Ví dụ như:  

- Kế hoạch Tổ chức mùa hè xanh của Đoàn trường hằng năm đều có các mục: căn cứ vào 

các hướng dẫn của cấp trên, mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện (bao gồm thời gian, địa điểm, 

thành phần tham gia, nội dung công việc), tổ chức thực hiện (trách nhiệm của các bên liên quan), 

tiến độ, … [H21.2.012].  

- Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường đều có quy định cụ thể như: Quy chế tổ 

chức bồi dưỡng của Trường ĐHPY cũng quy định về cơ chế quản lý, hướng dẫn thực hiện công 

tác bồi dưỡng, gồm các nội dung: (1) Những quy định chung; (2) Tổ chức bồi dưỡng và đánh 

giá bồi dưỡng (bao gồm chương trình, thời gian, hình thức, thông báo, kế hoạch, tổ chức đánh 

giá, cấp phát văn bằng chứng chỉ, …); (3) Tổ chức thực hiện (trách nhiệm, chế độ của các bên 

liên quan) [H21.2.013]; Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHPY đã có quy định đầy 

đủ về công tác quản lý, theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện cho các bên liên quan bao 

gồm: (1) Những quy định chung; (2) Tổ chức đào tạo (bao gồm chương trình, thời gian, hình 

thức, quy định khối lượng học tập, xếp hạng, cảnh báo học tập, …); (3) Kiểm tra và thi kết thúc 

học phần (bao gồm hình thức đề thi, hình thức thi, chấm thi, cách đánh giá điểm, …); (4) Xét 

công nhận tốt nghiệp; (5) Xử lý vi phạm [H21.2.014(1)].  

- Trong kế hoạch nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế hằng năm của Trường đều có quy 

định đầy đủ về công tác quản lý, hướng dẫn thực hiện hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 

vụ phục vụ cộng đồng trong công tác NCKH – HTQT bao gồm: mục đích: “NCKH phải gắn 

với nhiệm vụ giảng dạy, phục vụ kinh tế địa phương và phát triển đời sống xã hội cộng đồng”; 

yêu cầu “Thực hiện nghiêm túc theo đúng qui định về NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối 
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với các trường đại học”; Nội dung thực hiện, Tiến độ thực hiện; Tổ chức thực hiện (quy định 

trách nhiệm của các bên liên quan) [H21.2.015 (1)]; …   

Bên cạnh đó, theo sự phân công nhiệm vụ của các kế hoạch hoạt động kết nối và cung cấp 

các dịch vụ phục vụ cộng đồng đối với các bên liên quan, nhà trường cũng thường xuyên kiểm 

tra, đánh giá hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng một cách nghiêm 

túc. Đồng thời, sau khi tổ chức thực hiện các kế hoạch Nhà trường đều tiến hành tổng kết, rút 

kinh nghiệm để có thể điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo các quy định, hướng dẫn về 

hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng của Trường tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật [H21.2.001], [H21.2.002], [H21.2.003].  

Tự đánh giá: 5/7 

Tiêu chí 21.3: Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng 

đồng. 

Từ năm 2020, Nhà trường đã xây dựng và ban hành bộ chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) 

của Trường ĐHPY, bao gồm chỉ số cơ bản về các mặt, trong đó có hệ thống đo lường kết quả 

kết nối và phục vụ cộng đồng như các mục: (2) hoạt động đào tạo; (3) nghiên cứu khoa học; (4) 

quan hệ quốc tế; (5) phục vụ cộng đồng. Trong các chỉ số đó, hệ thống đo lường (chỉ số, chỉ 

báo) kết quả kết nối và phục vụ cộng đồng được xác định trong các chỉ số chính như được thể 

hiện ở bảng 21.3.1. ... [H21.3.001] 

Đặc biệt, các chỉ số đo lường về hoạt động phục vụ cộng đồng được thể hiện tương đối 

đầy đủ trong mục phục vụ cộng đồng, cụ thể như Bảng 21.3.1 sau:  

Bảng 21.3.1. Các chỉ số cơ bản về phục vụ cộng đồng 

 

TT Nội dung KPIs 
Biên độ giao 

động cho phép 

Ghi 

chú 

6.1 

- Tỷ lệ nguồn nhân lực được đào tạo đóng góp cho 

sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và cả 

nước sau khi tốt nghiệp 

80% -5%  

6.2 

- Tỷ lệ các đề tài NCKH có đóng góp thiết thực cho 

sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và của 

các nước 

50% -5%  
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6.3 

- Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm về các mối quan hệ, 

hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH và chuyển giao 

công nghệ 

10% -5%  

6.4 
- Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm các mối quan hệ hợp 

tác với các đơn vị sử dụng lao động 
10% 

 
-5% 

 
 

6.5 
- Tỷ lệ chuyển giao thành công các thành tựu, công 

trình NCKH với các đối tác 
80% -5%  

6.6 
- Tỷ lệ trẻ khuyết tật có nhu cầu (và đủ điều kiện) 

được học tập, đào tạo tại Nhà trường 
100% 0%  

6.7 
- Số lượng hiến máu nhân đạo hàng năm (đơn vị 

máu) 

300 

ĐV 
+ 300 ĐV  

6.8 
- Số lượng các công trình nhà tình thương, tình 

nghĩa 
1 +1  

6.9 
 

- Số lượng các công trình, dự án có nghĩa đóng góp 

cho xã hội 
6 +6  

6.10 
- Số lần tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh, 

trật tự xã hội 
10 +10  

6.11 
- Tỷ lệ hưởng ứng các phong trào tương thân tương 

ái do các cấp có thẩm quyền phát động 
100% -0%  

[H21.3.001] 

Hằng năm, Nhà trường cũng đã triển khai đo lường hoạt động kết nối và PVCĐ đối với 

CBVC và sinh viên của Trường thông qua hệ thống các tiêu chí đánh giá CBVC, đánh giá đảng 

viên, công đoàn viên (theo hướng dẫn của cấp trên - trong đó có đo lường, đánh giá hoạt động 

kết nối và PVCĐ như: giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, chính quyền nơi cư 

trú; đóng góp cho các quỹ tương trợ, xã hội, từ thiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú; 

…) [H21.3.002], [H21.3.003]; đánh giá kết quả rèn luyện của SV (thông qua công tác đánh giá, 

xếp loại rèn luyện SV từng học kỳ, cả năm và cả khóa học) theo Quy định đánh giá kết quả rèn 

luyện của SV Trường ĐHPY. Trong nội dung đánh giá rèn luyện của SV và khung thang điểm, 

có nội dung đánh giá phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng chiếm 25/100 điểm 

[H21.3.004]. Trong tiêu chuẩn rèn luyện xuất sắc, SV phải “ … chấp hành tốt các chủ trương 
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của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, …; được biểu dương, khen thưởng từ cấp 

Trường trở lên trong công tác xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có tinh 

thần chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, cưu mang người gặp khó khăn, hoạn nạn” [H21.3.004]. 

Đoàn trường – Hội SV trường cũng ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn làm cơ sở đo lường, 

đánh giá và giám sát các hoạt động cộng đồng của SV như: các tiêu chí để xét chọn SV 5 tốt; 

tiêu chí đánh giá – xếp loại đoàn viên, hội viên. Trong tiêu chuẩn SV 5 tốt, SV phải đạt các tiêu 

chuẩn sau: (i) Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương 

trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp 

sức mùa thi. (ii) Tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham 

gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng). Ví dụ: SV A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm 

nhà mở, 1 ngày thứ bảy tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong 

năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn [H21.3.005]. Trong tiêu chuẩn Đoàn viên xuất sắc, SV phải đạt 

được các tiêu chuẩn: - Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 2 lần trong năm hoặc tham gia 

tích cực vào CLB hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác 

nhận của CLB, đội, nhóm tham gia). - Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng 

trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông 

đại chúng [H21.3.006].  

Hồ sơ thực hiện từng hoạt động phục vụ cộng đồng như: kế hoạch; các bên tham gia; các 

đóng góp cho xã hội; các nguồn lực thu nhận được từ các hoạt động dịch vụ và chuyển giao;... 

được Nhà trường lưu giữ tương đối đầy đủ. Cụ thể như:  

- Kế hoạch vận động đóng góp các quỹ xã hội, từ thiện của Công đoàn cơ sở (từ năm 2018 

đến năm 2021) [H21.3.007]; Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Đoàn trường – Hội SV trường 

như: “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Xuân tình nguyện”, “Trao yêu thương”, “Xuân yêu 

thương”, “Tuổi trẻ Phú Yên hướng về biển đảo quê hương”, … [H21.3.008];  Kế hoạch NCKH 

hằng năm [H21.3.009]; … Trong các kế hoạch hoạt động này đều có đầy đủ các bên tham gia, 

mức kinh phí, nội dung công việc cụ thể sẽ được triển khai thực hiện, … 

- Sau mỗi hoạt động phục vụ cộng đồng, Nhà trường, các đơn vị đều có tổ chức sơ kết, 

tổng kết và có báo cáo gửi các bên tham gia. Trong đó có báo cáo về số lượng các bên tham gia, 

người tham gia, những đóng góp cụ thể cho xã hội về số lượng công trình/ số tiền, … 

[H21.3.010]. 
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Ngoài ra, Nhà trường cũng đã tiến hành thống kê các chỉ số liên quan đến hoạt động phục 

vụ cộng đồng của Trường hằng năm và 5 năm như: (i) Về KHCN: Số lượng các NCKH của CB-

GV-NV và SV đạt giải các cấp; Số lượng bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí/kỷ yếu 

hội nghị trong nước và quốc tế [H21.3.011]; (ii) Đối với mảng Hoạt động tình nguyện, hệ thống 

đo lường kết quả được hiển thị rõ bằng: Số lượng CB-GV-NV [H21.3.010], số lượng SV tham 

gia các hoạt động, số lượng & trị giá các công trình tình nguyện [H21.3.010]; Số lượng các lớp 

liên kết đào tạo với các tỉnh thành và số lượng học viên tham gia [H21.3.012]; Số lượng các đơn 

vị/nhà tài trợ các loại học bổng; Nguồn kinh phí tài trợ trong 5 năm [H21.3.013]. (iii) Số lượng 

doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác cùng ĐHPY trong vòng 5 năm [H21.3.014]. (iv) Số 

lượng các chương trình giao lưu quốc tế; Số lượng CB-GV-NV, SV tham gia; Số lượng các 

trường Đại học trong và ngoài nước ký kết, hợp tác đào tạo cùng Nhà trường [H21.3.015].  

Nhà trường cũng đã thực hiện công tác giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng của Trường bằng nhiều hình thức khác nhau, 

được thể hiện cụ thể như: trong các kế hoạch đều có nêu rõ thời gian thực hiện, trách nhiệm của 

các bên tham gia, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị/cá nhân và khâu tổ chức thực hiện 

nêu rõ đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm giám sát; Thông qua việc tổ chức các buổi tổng kết; qua 

đó giám sát quá trình thực hiện hoạt động, đánh giá hiệu quả cũng như đề ra những giải pháp 

nhằm cải tiến hoạt động [H21.3.010].  

Hằng tháng, Nhà trường đều tổ chức Họp giao ban với thành phần họp gồm Lãnh đạo 

Trường, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể nhằm tổng kết, đánh giá công tác đã triển khai thực hiện 

trong tháng trước và thông báo kế hoạch công tác tháng kế tiếp của Trường và của các đơn vị, 

sau cuộc họp đều có Báo cáo công tác tháng. Trong cuộc họp lãnh đạo Trường yêu cầu các đơn 

vị báo cáo việc thực hiện các công tác đã triển khai, qua đó có thể giám sát (theo dõi, đánh giá) 

quá trình thực hiện công tác của các đơn vị [H21.3.016]. 

Lãnh đạo Nhà trường cũng có phân công cụ thể cho các thành viên (Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng) tham gia sinh hoạt đảng, công đoàn, phụ trách theo dõi hoạt động của các đơn vị trực 

thuộc qua đó có thể giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được phân công, trong 

đó có hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng [H21.3.017]. 

Nhà trường có đơn vị thanh tra pháp chế và ban thanh tra nhân dân, có nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát các hoạt động của Nhà trường. Các đơn vị này hằng năm đều có kế hoạch thanh tra, 
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kiểm tra định kỳ và chuyên đề qua đó giúp Lãnh đạo trường giám sát các hoạt động của các đơn 

vị/ cá nhân trong toàn trường, trong đó có hoạt động kết nối và hục vụ cộng đồng. Sau mỗi đợt 

thanh tra, kiểm tra và hằng năm đơn vị thanh tra của Trường đều có báo cáo công tác thanh/kiểm 

tra cho Lãnh đạo Trường [H21.3.018]. 

Việc thực hiện các hoạt động kết nối & PVCĐ của đơn vị, cá nhân cũng được giám sát của 

các các bên liên quan khác như Công đoàn, Đoàn trường, Ban Thanh tra, … bằng nhiều hình 

thức như: thực hiện báo cáo công tác tháng, báo cáo năm học của của các đơn vị (P.CTHSSV, 

P. Đào tạo, Đoàn trường, ...). Nhằm mục đích nắm bắt, giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh 

đối với hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các đơn vị. 

Ngoài ra, từ năm 2021 Nhà trường đã ban hành Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, trong đó có quy định trách nhiệm đo lường, kiểm tra, giám sát các hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng cho các đơn vị cụ thể [H21.3.019]. 

Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức và tập thể các đơn vị theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối, 

phục vụ cộng đồng. 

Trong các cuộc họp giao ban hằng tháng, Lãnh đạo trường đều có đánh giá hiệu quả thực 

hiện các hoạt động/ công tác của các đơn vị/đoàn thể đồng thời cũng yêu cầu/đề nghị các đơn 

vị/đoàn thể/cá nhân có liên quan cải tiến việc thực hiện các nhiệm vụ để tăng hiệu quả của các 

hoạt động [H21.3.016]. 

Khi tổ chức tổng kết các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng Nhà trường cũng có đánh 

giá hiệu quả của từng hoạt động cụ thể, đồng thời yêu cầu các bên tham gia phải rút kinh nghiệm 

đối với những mặt còn hạn chế, phát huy những điểm mạnh trong hoạt động để nâng cao hiệu 

quả, chất lượng của các hoạt động trong những lần tổ chức sau [H21.3.010]. 

Tự đánh giá đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 21.4: Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để 

đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Hằng năm, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao trong quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, các đơn vị trực thuộc của Trường ĐHPY đã xây dựng các kế hoạch hoạt động, tham 

mưu để Nhà trường ban hành, triển khai thực hiện. Trong đó có các nội dung liên quan đến 

hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng. Cụ thể như: 
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- Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường đã ban hành Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 

2017 – 2022, trong đó có nội dung liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối 

cộng đồng: định hướng công tác NCKH “nghiên cứu khoa học và công nghệ phải xuất phát từ 

nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Phú Yên, của khu vực Nam Trung 

bộ - Tây Nguyên”; xác định các lĩnh vực hợp tác quốc tế gồm: (a)Tiếp nhận Tình nguyện viên 

từ các tổ chức Phi chính phủ, (b) Tiếp tục phát triển các quan hệ hợp tác đã có với Khoa Giáo 

dục của  Trường ĐH Công nghệ Malaysia, (c) Liên hệ ký kết hợp tác với một số trường ở nước 

ngoài từng lĩnh vực hoặc toàn diện phù hợp với yêu cầu cần hợp tác về: Trao đổi học thuật, 

Trao đổi GV và SV, Bồi dưỡng viên chức quản lý và GV, … [H21.4.001]. 

- Phòng Đào tạo, hằng năm đều xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp, thực tập sư phạm, 

kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh, liên 

kết với các Trường ĐH trong nước đào tạo các ngành trình độ đại học, cao học, … 

[H21.4.002]. 

- Phòng QLKH-HTQT hằng năm đều xây dựng và tham mưu cho Nhà trường ban hành kế 

hoạch hoạt động NCKH – HTQT của Trường, trong đó định hướng nhiệm vụ NCKH gồm: “gắn 

NCKH phục vụ nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường và phát triển kinh tế-xã hội địa 

phương”, “Phối hợp với Sở Khoa học công nghệ để đăng ký và triển khai các đề tài, dự án 

KHCN theo đơn đặt hàng của tỉnh và nhu cầu xã hội.”, “Gắn hoạt động NCKH với các cơ sở 

SX-KD, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và giáo dục của tỉnh nhà. Trước mắt sẽ liên kết với 

một số cơ sở sản xuất, đơn vị kinh doanh để đề xuất yêu cầu nghiên cứu”, “Tăng cường hợp tác 

giữa các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên và khu vực duyên hải Nam Trung 

bộ, cam kết sử dụng chung nguồn nhân lực về NCKH mà mỗi trường có ưu thế”, … [H21.4.003 

(2)]. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế cũng được Nhà trường xác định: “Ưu tiên phát triển HTQT với 

các đối tác truyền thống, không ngừng thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại 

học, cao đẳng, các đơn vị đào tạo quốc tế có uy tín trong khu vực và trên thế giới”, “Tiếp tục 

triển khai chương trình đào tạo sinh viên Lào tại Trường”, “Triển khai tiếp nhận và bố trí công 

tác cho trợ giảng tiến Anh của chương trình Fullbright, VACC, SJ Việt Nam”, “Tiếp tục duy trì 

quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác quốc tế của trường như tổ chức WUSC (Canada), 

Fullbright, VCCA (Hoa Kỳ), SJ (Pháp), Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), Hội Hữu nghị Hàn – Việt, 

…” [H21.4.003 (4)] 
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- Hằng năm, Phòng Công tác HSSV xây dựng, tham mưu để Nhà trường ban hành Kế 

hoạch và chương trình công tác SV. Trong đó có hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết 

nối cộng đồng như: (1) triển khai thực hiện các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho 

sinh viên; (2) Liên kết với các tổ chức, các trung tâm đào tạo – bồi dưỡng để mở các khóa bồi 

dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; (3) Liên kết với các doanh nghiệp, cá 

nhân người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên tốt 

nghiệp và đang theo học tại trường; (4) Triển khai các kế hoạch tổ chức dịch vụ hỗ trợ cho sinh 

viên (5) Tăng cường liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh để tìm 

kiếm nguồn kinh phí hỗ trợ học bổng cho sinh viên đang theo học tại trường [H21.4.004 (3)]. 

- Hằng năm, Đoàn Trường – Hội SV Trường đều có Chương trình công tác Đoàn, Hội, 

phong trào SV và các kế hoạch cụ thể về hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối 

cộng đồng. Trong Chương trình công tác Đoàn có nội dung: (1) Tổ chức các phong trào hành 

động cách mạng: (i) phong trào “Thanh niên tình nguyện”; (ii) phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; 

(iii) Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. (2) Tổ chức các chương trình đồng hành 

với thanh niên: (i) Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, (ii) Chương trình 

“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. (3) Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường 

học hội nhập quốc tế [H21.4.005 (3)]. Ngoài ra, Đoàn Trường – Hội SV trường đã ban hành và 

triển khai thực hiện các kế hoạch như: “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”; “Xuân yêu thương”, 

… [H21.4.006]. 

Công đoàn cơ sở Trường ĐHPY hằng năm cũng đều có kế hoạch triển khai các hoạt động 

cung cấp các dịch vụ và kết nối cộng đồng như: đóng góp các quỹ xã hội, từ thiện; các phong 

trào thi đua cho công đoàn viên; … 

Hằng năm, sau khi tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động, Nhà trường cùng các đơn 

vị thực hiện đều tổ chức sơ kết/tổng kết và có báo cáo kết quả thực hiện các dịch vụ phục 

vụ và kết nối cộng đồng. Trong nội dung sơ/tổng kết các hoạt động, Nhà trường đều có đánh 

giá chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện qua đó có biện pháp cải tiến các điểm còn hạn chế 

nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Theo đó, các kế hoạch hoạt động kế tiếp đều có 

điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

cho phù hợp hơn với điều kiện của Trường và của địa phương, đơn vị mà Trường có kết nối, 

phục vụ [H21.4.007]. Ví dụ: Sau chiến dịch tình nguyện hè hằng năm, Đoàn trường đều có 
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tổng kết, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của chiến dịch, đồng thời có kế hoạch cải tiến cho 

hoạt động tình nguyện hè năm sau về hình thức tổ chức, về nội dung các hoạt động, … cho sát 

hợp với tình hình nơi Trường tổ chức cho SV đến thực hiện chiến dịch. 

Ngoài ra, hằng tháng Nhà trường đều tổ chức họp giao ban với thành phần tham gia gồm 

Lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, đoàn thể của Trường. Trong nội dung họp giao 

ban, các đơn vị, đoàn thể đều có báo cáo việc thực hiện kế hoạch đã đề ra, trình bày những khó 

khăn, vướn mắc trong quá trình triển khai thực hiện để yêu cầu sự phối hợp, hỗ trợ từ các bên 

liên quan cũng như từ lãnh đạo trường nhằm cải tiến công việc đáp ứng nhu cầu các bên liên 

quan theo kế hoạch [H21.4.008]. 

Để đánh giá chất lượng, hiệu quả của hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối 

cộng đồng làm cơ sở cho việc cải tiến để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, hằng năm 

Nhà trường có kế hoạch khảo sát ý kiên các bên liên quan về hoạt động của Trường. 

Các cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng 

(phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc, báo cáo kết quả khảo sát) của Trường qua các năm được 

lưu giữ tại phòng Đảm bảo chất lượng.  

Theo kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ và 

kết nối cộng đồng của Trường ghi nhận được thì:  

- Đối với dịch vụ giáo dục công cụ thể: Tổng số ý kiến khảo sát thu được: 379 phiếu/632 

Sinh viên. Tỷ lệ SV tham gia khảo sát đạt: 59.97% (Mẫu phiếu: Mẫu số 3 – đo lường sự hài 

lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục công – trong bộ phiếu khảo sát của nhà trường). 

Kết quả theo từng nhóm nội dung:   

A. Tiếp cận dịch vụ giáo dục:  4.206 điểm  

B. Cơ sở vật chất: 3.992 điểm  

C. Môi trường đào tạo: 4.230 điểm  

D. Hoạt động đào tạo: 4.214 điểm  

E. Kết quả đào tạo: 4.208 điểm. 

Kết quả chung: 4.164 điểm – Mức độ hài lòng của người học: Hài lòng [H21.4.009] 

- Đối với các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cũng đã được tiến hành khảo sát 

các bên liên quan đều đạt mức hài lòng từ 80% trở lên [H21.4.010]. 

Tuy Nhà trường đã có kế hoạch khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động cung 



409 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng nhưng chưa bao gồm tất cả các lĩnh vực, chưa 

được triển khai theo định kỳ hằng năm. Do đó, cơ sở dữ liệu về đánh giá chất lượng, hiệu quả 

của hoạt động chưa được kiểm soát để làm cơ sở cho việc cải tiến hoạt động này. 

Tự đánh giá đạt mức: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 21 

1. Tóm tắt những điểm mạnh  

- Trường ĐHPY đã có tương đối đầy đủ các chính sách, kế hoạch kết nối và cung cấp các 

dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của Trường.  

- Từ năm học 2021 - 2022, nhà trường đã có cải tiến quan trọng đối với hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng bằng việc ban hành quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng nhằm cụ thể hóa chính sách của Nhà trường về hoạt động này. Trong quy định đã xác 

định rõ phạm vi, nội dung cũng như trách nhiệm của các bên liên quan đối với hoạt động kết 

nối, phục vụ cộng đồng của Nhà trường.  

- Trường ĐHPY đã triển khai thực hiện các quy định quản lý, hướng dẫn về hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng theo đúng đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà 

trường đã cụ thể hóa các văn bản quy định của cấp trên theo điều kiện thực tế của trường nhằm 

tổ chức, triển khai các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng có hiệu 

quả cao nhất. 

- Nhà trường đã triển khai hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng 

với nhiều hình thức, biện pháp: xây dựng được hệ thống đo lường kết quả hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng; Cơ sở dữ liệu về hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng của trường được 

xác lập, thống kê, lưu trữ tường đối đầy đủ.  

2. Tóm tắt những điểm tồn tại  

- Hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng của Nhà trường chưa thật 

sự phong phú, đa dạng và chưa có kế hoạch chung hằng năm. Vì vậy mà hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng của Trường vẫn còn thiếu tính đồng bộ, thiếu sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện và do đó mà Trường cũng chưa 

thể kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động này. 

- Việc thực hiện giám sát quá trình triển khai các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 
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vụ phục vụ cộng đồng, để tăng trách nhiệm đối với xã hội chưa được triển khai một cách có hệ 

thống. 

- Nhà trường chưa thực hiện đầy đủ về nội dung khảo sát, định kỳ khảo sát sự hài lòng các 

bên liên quan để cải tiến hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng. 

3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị, cá nhân 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Nhà trường phải ban 

hành kế hoạch chung 

về hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ 

phục vụ cộng đồng vào 

tháng 9 hằng năm để có 

cơ sở giám sát các bên 

liên quan trong hoạt 

động này một cách chặt 

chẽ hơn. 

Lãnh đạo trường 

và các đơn vị 

liên quan. 

Bắt đầu từ tháng 

9 năm 2022 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Hằng năm Trường phải 

ban hành kế hoạch cụ 

thể thực hiện trách 

nhiệm giám sát, đánh 

giá hiệu quả của hoạt 

động nhằm tăng trách 

nhiệm đối với xã hội. 

Lãnh đạo trường 

và các đơn vị 

liên quan (theo 

quy định về hoạt 

động kết nối và 

phục vụ cộng 

đồng) 

Bắt đầu từ năm 

học 2022 - 2023  

(tháng 9/2022) 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Nhà trường phải ban 

hành kế hoạch khảo sát 

ý kiến các bên liên 

quan về các hoạt động 

của Trường với đầy đủ 

các nội dung cần khảo 

sát, với nhiều hình thức 

khác nhau. 

Lãnh đạo 

Trường; các đơn 

vị liên quan (P. 

ĐBCL; P. ĐT; 

P. QLKH-

HTQT; P. 

CTHSSV) 

Bắt đầu từ học kỳ 

2 năm học 2021 – 

2022 trở đi 

Vào học 

kỳ 2 các 

năm học 

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn 21 4.25 
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Tiêu chí 17.1 4 

Tiêu chí 17.2 5 

Tiêu chí 17.3 4 

Tiêu chí 17.4 4 

Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các môn 

học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Năm 2015, Trường chỉ mới thực hiện việc công bố dự báo sinh viên tốt nghiệp các ngành 

ĐT trong Trường giai đoạn 2015 – 2018 [H22.1.001]. Trong giai đoạn 5 năm đánh giá, Trường 

đã thực hiện việc phân tích, dự đoán số lượng sinh viên tốt nghiệp đúng hạn; tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp đúng hạn; số lượng sinh viên thôi học; tỷ lệ sinh viên thôi học của tất cả các ngành đào tạo 

trong trường [H22.1.002];    

Trong giai đoạn 5 năm đánh giá, Trường bắt đầu thực hiện đối sánh so chuẩn [H22.1.003], 

[H22.1.004], [H22.1.005], [H22.1.006].  

Trường ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm 

trực thuộc Trường ĐHPY năm 2012 [H22.1.007] và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các 

đơn vị thuộc Trường năm 2019 [H22.1.008] cùng với ban hành Sổ tay chất lượng [H22.1.009] 

đều xác định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng ĐT; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng; Phòng CT HSSV được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ 

thôi học, tỷ lệ học lại, thi lại các môn học:  

- Phòng ĐT: 

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ĐT của Trường. 

+ Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch chung toàn Trường về giảng dạy và học tập, đồng thời theo 

dõi, kiểm tra việc thực hiện. Xây dựng các báo cáo về kế hoạch, tình hình và kết quả ĐT lên cấp 

trên theo quy định và yêu cầu; Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong việc tổ 

chức các kỳ thi tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, cử tuyển, ĐT theo địa chỉ, liên kết ĐT 

trong nhà Trường, quản lý các kết quả thi; Quản lý kết quả, hồ sơ ĐT;  Quản lý kế hoạch lao động 
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của giảng viên, phối hợp với các đơn vị trong Trường điều hòa cân đối các hoạt động giảng dạy 

của giảng viên, học tập của sinh viên; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ĐT; ...; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực công tác ĐT do Hiệu trưởng phân công.  

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: 

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng 

giáo dục ở các bậc học CĐ, ĐH, sau ĐH, thuộc các loại hình ĐT chính quy, vừa làm vừa học, cử 

tuyển, ĐT theo địa chỉ, liên kết ĐT trong Nhà Trường theo quy định chung của Bộ Giáo dục và 

ĐT và của Trường. 

+ Nhiệm vụ: Chủ trì và phối hợp với Phòng ĐT, các khoa chuyên môn tổ chức công tác 

tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp thuộc các ngành học, các trình độ và các hình thức 

ĐT: kiểm tra đề thi, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phân tích và xử lí các kết quả thi; ….; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực khảo thí, đảm bảo chất lượng do Hiệu trưởng phân 

công. 

- Phòng CT HSSV: 

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch công tác học 

sinh, sinh viên (HSSV) trong từng năm học, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng; quản lý, tổng hợp, đề 

xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CT HSSV trong Trường theo kế hoạch đã được phê 

duyệt. 

+ Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của 

ngành, nghề và trình độ đang được ĐT; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên 

quan đến ngành, nghề được ĐT cho NH; Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ 

tục hành chính cho HSSV chuyển Trường, chuyển ngành học, chuyển về địa phương và HSSV 

tốt nghiệp ra Trường; Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV; làm nhiệm vụ thường 

trực và thư ký hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV; Tổ chức xét cấp các loại học bổng, 

xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho HSSV; theo dõi và hướng dẫn HSSV vay tín dụng 

học tập theo quy định; …; Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực CT HSSV do Hiệu trưởng 

phân công. 

- Các khoa:  
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+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác ĐT, … được phân công.  

+ Nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thực 

hiện quá trình ĐT các ngành học, các lớp do khoa quản lí; Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng xây dựng ngân hàng đề thi cho từng học phần, cải tiến, phát triển các hình thức thi 

và đánh giá phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ ĐT nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng 

ĐT; Xây dựng kế hoạch giảng dạy và phối hợp với Phòng ĐT trong việc xây dựng thời khóa biểu; 

tổ chức và thực hiện việc kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của NH; …; Thực hiện các nhiệm 

vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 

- Đội ngũ CVHT [H22.1.010]:  

+ Nhiệm vụ: Nghiên cứu, nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, CTĐT, Quy chế của Bộ 

Giáo dục và ĐT, Quy định, Nội quy của Trường về học tập, rèn luyện và công tác sinh viên của 

Trường; thường xuyên cập nhật những thay đổi, bổ sung trong Quy chế, Quy định, Nội quy để tư 

vấn, hỗ trợ giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường; Hướng dẫn sinh viên 

đăng kí học phần từng học kỳ và tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho 

từng học kỳ, năm học và toàn khóa học; Thông qua tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư 

vấn, hướng dẫn sinh viên đăng kí, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn 

cảnh; …; Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Trưởng khoa và quy định của Trường. 

+ Trách nhiệm: Thường xuyên liên hệ với các lớp sinh viên để nắm tình hình, tổ chức tư 

vấn, hỗ trợ sinh viên bằng nhiều hình thức: trực tiếp tại văn phòng Khoa, điện thoại, email… 

Các đơn vị theo dõi, đánh giá, giám sát tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ học lại, thi lại 

các môn học bằng cách: 

- CVHT: Căn cứ quy định chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của công tác CVHT, ngoài 

các nhiệm vụ được giao, các CVHT thực hiện các công việc sau:  

+ Chủ trì buổi họp lớp để ghi nhận và đề xuất ý kiến của sinh viên đến Phòng CT HSSV 

trong các buổi đối thoại giữa Trường với sinh viên [H22.1.0011], [H22.1.012], [H22.1.013], 

[H22.1.014], [H22.1.015];  

+ Chủ trì buổi họp lớp để hướng dẫn sinh viên lựa chọn học phần đăng ký học tập trước khi 

bắt đầu học kỳ và đăng ký học lại hoặc học cải thiện (Đăng ký môn học). Sinh viên thực hiện đăng 
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ký học phần trực tuyến. Sau khi sinh viên các lớp đăng ký học phần trực tuyến, Phòng ĐT in kết 

quả đăng ký và gửi lại cho lớp sinh viên để xác nhận chính thức kết quả đăng ký [H22.1.016].   

- Khoa: Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ của khoa, các khoa thực hiện các công việc 

sau: 

+ Theo dõi kết quả đăng ký học phần của sinh viên các lớp do khoa quản lý (Khoa lưu trữ) 

[H22.1.016];  

+ Tổ chức họp Khoa/Bộ môn xét điều kiện sinh viên được lên lớp, buộc thôi học; xét hạnh 

kiểm [H22.1.017]; 

+ Tổ chức họp Khoa/Bộ môn xét sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp [H22.1.018]; 

+ Theo dõi tiến độ giảng dạy của các lớp sinh viên trên sổ đầu bài [H22.1.019]; 

- Phòng CT HSSV: Căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ, Phòng CT HSSV thực hiện 

các công việc sau: 

+ Theo dõi số liệu sinh viên bỏ học từng học kỳ/năm học, từng ngành ĐT [H22.1.020].   

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: 

+ Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần, kỳ thi phụ cho sinh viên [H22.1.021].   

- Phòng ĐT: Thông qua việc quản lý dữ liệu trên Phần mềm quản lý ĐT Edusoft, cho việc 

thực hiện các công việc sau:  

+ Ban hành quy trình Quản lý ĐT đối với sinh viên [H22.1.022]: Các quy trình: Đăng ký 

học phần; Hiệu chỉnh đăng ký; học lại cải thiện; Đăng ký học tiếp; Chuyển kết quả học tập; Nghỉ 

học tạm thời; Đăng ký học chương trình 2; Xin chuyển Trường; Xét và cấp bằng tốt nghiệp. 

+ Thông báo sinh viên đăng ký học phần trực tuyến để học tập trong học kỳ [H22.1.023];   

+ In thống kê kết quả đăng ký học phần của các lớp sinh viên [H22.1.016]; 

+ Tổng hợp biên bản sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp từ các khoa và rà soát, đối chiếu để 

trình cho Hội đồng xét tốt nghiệp Trường [H22.1.024];  

+ Tổng hợp biên bản xét sinh viên đủ điều kiện lên lớp; sinh viên bị buộc thôi học để trình 

cho Hội đồng xét điều kiện được lên lớp [H22.1.025];  
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+ Thống kê các học phần và số lượng sinh viên đủ điều kiện thi lại để gửi Phòng Khảo thí 

và Đảm bảo chất lượng tổ chức thi [H22.1.026].  

Trường thực hiện việc thống kê số sinh viên nhập học; số lượng thôi học; số sinh viên học 

thực tế; số sinh viên tốt nghiệp; số sinh viên chưa/không tốt nghiệp và tỷ lệ phần trăm sinh viên 

tốt nghiệp của các khóa tuyển sinh trong giai đoạn 5 năm đánh giá, trình độ ĐH, CĐ hệ chính 

quy [H22.1.027]: 

Bảng 22.1. Bảng thống kê tỷ lệ thôi học; tỷ lệ tốt nghiệp chung của từng khóa tuyển sinh   

Khóa 

tuyển 

sinh 

Trình độ 
Hình thức 

ĐT 

Nhập 

học 

Thôi 

học 

Tỷ lệ 

thôi 

học 

Số 

lượng 

học 

Tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

tốt 

nghiệp 

Số 

lượng 

chưa/ 

không 

tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

chưa/ 

không 

tốt 

nghiệp 

2013 ĐH Chính quy 468 6 1.28 462 385 83.33 77 16.67 

2014 ĐH Chính quy 599 3 0.50 596 480 80.54 116 19.46 

2015 ĐH Chính quy 515 64 12.43 451 368 81.60 83 18.40 

2016 ĐH Chính quy 246 15 6.10 231 194 83.98 37 16.02 

2017 ĐH Chính quy 309 94 30.42 215 157 73.02 58 26.98 

2014 CĐ Chính quy 239 8 3.35 231 182 78.79 49 21.21 

2015 CĐ Chính quy 211 9 4.27 202 159 78.71 43 21.29 

2016 CĐ Chính quy 92 29 31.52 63 54 85.71 9 14.29 

2017 CĐ Chính quy 55 7 12.73 48 20 41.67 28 58.33 

2018 CĐ Chính quy 55 14 25.45 41 37 90.24 4 9.76 

  Qua bảng thống kê trên cho thấy: Số liệu thể hiện số sinh viên nhập học của từng khóa; 

số sinh viên thôi học; số học chính thức; số sinh viên tốt nghiệp; tỷ lệ phần trăm sinh viên tốt 

nghiệp và số sinh viên chưa/không tốt nghiệp. Đối với trình độ ĐH (4 năm), khóa tuyển sinh 

2013: Năm tốt nghiệp là 2017; khóa tuyển sinh 2014: Năm tốt nghiệp là 2018; khóa tuyển sinh 

2015: Năm tốt nghiệp là 2019; khóa tuyển sinh 2016: Năm tốt nghiệp là 2020 và khóa tuyển 

sinh 2107: Năm tốt nghiệp là 2021. Đối với trình độ CĐ (3 năm), khóa tuyển sinh 2014: Năm 

tốt nghiệp là 2017; khóa tuyển sinh 2015: Năm tốt nghiệp là 2018; khóa tuyển sinh 2016: Năm 
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tốt nghiệp là 2019; khóa tuyển sinh 2017: Năm tốt nghiệp là 2020 và khóa tuyển sinh 2018: Năm 

tốt nghiệp là 2021. 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đối với trình độ ĐH cao nhất là khóa 2016 với tỷ lệ 83.98%; tiếp 

đến là khóa 2013 với tỷ lệ 83.33%; khóa 2015 với tỷ lệ 81.6% và khóa 2014 với tỷ lệ là 80.54%. 

Tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là khóa 2017 (mới tốt nghiệp) chỉ có 73.02%. Đồng thời tỷ lệ sinh 

viên thôi học ở khóa 2017 cũng chiếm tỷ lệ cao nhất, tới hơn 30% trong tổng số sinh viên nhập 

học tình từ đầu khóa đến thời điểm hiện tại. Tỷ lệ thôi học ở các khóa còn lại như sau: Khóa 

2015 chiếm tỷ lệ 12.43%; khóa 2016 chiếm tỷ lệ 6,1% và hai khóa thấp nhất là 2013 và 2014 

lần lượt chiếm tỷ lệ 1.28% và 0.5%. Như vậy, khóa 2017 là khóa có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất 

(73.02%) nhưng chiếm tỷ lệ thôi học cao nhất (30.42%). Lý giải cho nhưng vấn đề trên như sau: 

Số sinh viên thôi học trong đó có sinh viên tạm dừng học (một học kỳ; một năm học) và xin bảo 

lưu kết quả học tập hoặc nghỉ học luôn. Việc học tập năm thứ ba và thứ tư của khóa 2017 diễn 

ra vào thời gian phòng chống dịch Covid 19. Những tác động của dịch bệnh ảnh hưởng nặng 

đến kinh tế và thu nhập của từng gia đình; quá trình học tập của sinh viên (học trực tuyến) và 

giai đoạn thực hiện Thực tập tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên các ngành SP và ngoài SP; … 

Đối với sinh viên trình độ CĐ, tỷ lệ tốt nghiệp của khóa 2018 là cao nhất, chiếm 90.24%; 

tiếp đến là khóa 2016 với tỷ lệ 85.71%; khóa 2014 với tỷ lệ 78.79%; khóa 2015 với tỷ lệ 78.71% 

và thấp nhất là khóa 2017. Tỷ lệ thôi học ở khóa 2016 chiếm tỷ lệ cao nhất 31.52%; sau đó là 

khóa 2018 chiếm tỷ lệ 25.45%; khóa 2017 chiếm tỷ lệ 12.73%; hai khóa chiếm tỷ lệ thấp nhất 

là 2014 chiếm 3.35% và 2015 chiếm 4.27%.     

Bảng số liệu thống kê chung ở trên được thống kê theo ngành ĐT và thống kê số liệu tỷ lệ 

thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp năm trước, năm sau của ngành ĐT:   

 Bảng 22.2. Bảng thống kê tỷ lệ thôi học; tỷ lệ tốt nghiệp của từng ngành ĐT trình độ ĐH  

Khóa 

tuyển 

sinh 

Tên ngành 
Nhập 

học 

Thôi 

học 

Tỷ lệ 

thôi 

học 

Số 

theo 

học 

Tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

tốt 

nghiệp 

Số lượng 

chưa/ 

không tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

chưa/ 

không tốt 

nghiệp 

2014 CNTT 38   0.00 38 17 44.74 21 55.26 

2015 CNTT 35 11 31.43 24 12 50.00 12 50.00 
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2016 CNTT 10   0.00 10 6 60.00 4 40.00 

2017 CNTT 64 36 56.25 28 3 10.71 25 89.29 

2013 Giáo dục Mầm non 73   0.00 73 67 91.78 6 8.22 

2014 Giáo dục Mầm non 86 2 2.33 84 72 85.71 12 14.29 

2015 Giáo dục Mầm non 106 7 6.60 99 93 93.94 6 6.06 

2016 Giáo dục Mầm non 97 5 5.15 92 79 85.87 13 14.13 

2017 Giáo dục Mầm non 54 6 11.11 48 46 95.83 2 4.17 

2013 Giáo dục Tiểu học 71   0.00 71 68 95.77 3 4.23 

2014 Giáo dục Tiểu học 112   0.00 112 108 96.43 4 3.57 

2015 Giáo dục Tiểu học 120 1 0.83 119 111 93.28 8 6.72 

2016 Giáo dục Tiểu học 72 3 4.17 69 62 89.86 7 10.14 

2017 Giáo dục Tiểu học 39 5 12.82 34 32 94.12 2 5.88 

2013 Hóa học 48   0.00 48 38 79.17 10 20.83 

2014 Hóa học 47   0.00 47 34 72.34 13 27.66 

2015 Hóa học 32 15 46.88 17 11 64.71 6 35.29 

2013 Ngôn ngữ Anh 46   0.00 46 30 65.22 16 34.78 

2015 Ngôn ngữ Anh 53 1 1.89 52 31 59.62 21 40.38 

2016 Ngôn ngữ Anh 12   0.00 12 12 100.00 0 0.00 

2017 Ngôn ngữ Anh 52 20 38.46 32 24 75.00 8 25.00 

2013 Sinh học 27   0.00 27 20 74.07 7 25.93 

2014 Sinh học 21   0.00 21 11 52.38 10 47.62 

2015 Sinh học 10   0.00 10 7 70.00 3 30.00 

2013 SP Hóa học 44   0.00 44 40 90.91 4 9.09 

2014 SP Lịch sử 60   0.00 60 41 68.33 19 31.67 

2016 SP Ngữ văn 9 1 11.11 8 5 62.50 3 37.50 

2017 SP Ngữ văn 26 11 42.31 15 9 60.00 6 40.00 

2013 SP Tiếng Anh 30   0.00 30 29 96.67 1 3.33 

2014 SP Tiếng Anh 72   0.00 72 62 86.11 10 13.89 

2015 SP Tiếng Anh 71   0.00 71 60 84.51 11 15.49 

2016 SP Tiếng Anh 20 1 5.00 19 17 89.47 2 10.53 
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2017 SP Tiếng Anh 28 4 14.29 24 21 87.50 3 12.50 

2013 SP Tin học 35   0.00 35 31 88.57 4 11.43 

2014 SP Toán học 132   0.00 132 117 88.64 15 11.36 

2016 SP Toán học 26 5 19.23 21 13 61.90 8 38.10 

2017 SP Toán học 23 3 13.04 20 14 70.00 6 30.00 

2013 Văn học 53 5 9.43 48 38 79.17 10 20.83 

2014 Văn học 31 1 3.23 30 18 60.00 12 40.00 

2015 Văn học 40 10 25.00 30 22 73.33 8 26.67 

2013 Việt Nam học 41   0.00 41 24 58.54 17 41.46 

2015 Việt Nam học 48 19 39.58 29 21 72.41 8 27.59 

2017 Việt Nam học 23 9 39.13 14 8 57.14 6 42.86 

 Qua bảng số liệu trên cho thấy: Năm 2013, Trường không tuyển sinh ngành CNTT nhưng 

các năm sau đó Trường có tuyển sinh. Tỷ lệ thôi học của ngành CNTT, trừ năm 2014 và 2016 

không có sinh viên thôi học, nhưng năm 2015 tỷ lệ thôi học là 31.43% và cao nhất là 56.25% 

năm 2017; trong khi đó tỷ lệ tốt nghiệp ở năm này cũng là thấp nhất, chỉ có 10.71%; trong khi 

đó từ năm 2014 đến năm 2016, tỷ lệ tốt nghiệp lại tăng dần, từ 44.75% tăng lên 50% và lên 60%.   

 Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Tỷ lệ thôi học năm 2013 là 0% nhưng các năm sau đó, 

từ 2013 đến 2017, tỷ lệ thôi học lại tăng, năm 2014 là 2.33%; năm 2015 là 6.6%; năm 2015 giảm 

xuống còn 5.15% và năm 2017 lại tăng lên đến 11.11%. Mặc dù vậy, tỷ lệ tốt nghiệp của ngành 

này rất cao, chỉ có năm 2014 và 2016 là hơn 85.7% mỗi năm nhưng các năm 2013, 2015 và 

2017 đều tăng hơn 90%, cụ thể: Năm 2013 là 91,78%; năm 2015 là 93.94% và cao nhất là năm 

2017 với 95.83%.  

 Đối với ngành Giáo dục Tiểu học: Tỷ lệ thôi học của năm 2013 và 2014 là 0% nhưng các 

năm sau tỷ lệ này lại tăng dần từ năm 2015 đến 2017, lần lượt là 0.83%; 4.17%; 12.82%. Mặc 

dù vậy, tỷ lệ tốt nghiệp của ngành này cũng chiếm tỷ lệ rất cao, cao nhất trong số tất cả các 

ngành tuyển sinh trong toàn Trường. Tỷ lệ tốt nghiệp năm 2013 chiếm 95.77%; năm 2014 chiếm 

96.43%; năm 2015 chiếm 93.28%; năm 2017 chiếm 94.12% và chỉ có năm 2016 là thấp nhất 

trogn tất cả các năm, chỉ chiếm 89.86%. 
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 Đối với ngành Hóa học: Trường không tuyển sinh ngành này năm 2016 và 2017. Năm 

2013 và 2014 không có sinh viên thôi học nhưng năm 2015 tỷ lệ thôi học chiếm rất cao, 46.88%. 

Tỷ lệ tốt nghiệp của ngành này cũng khá cao, nhưng giảm dần theo các năm, năm 2013 là 

79.17%; năm 2014 là 72.34% nhưng năm 2015 chỉ còn 64.71%. 

 Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Trường không tuyển sinh ngành này năm 2014. Tỷ lệ thôi 

học năm 2013 và 2016 là 0% nhưng năm 2015 là 1.8% và năm 2017 tăng lên đến 38.46%. Tỷ 

lệ tốt nghiệp theo từng năm như sau: Năm 2013 chiếm 65.22%; năm 2015 chiếm 59.62%; năm 

2016 chiếm tỷ lệ cao nhất 100% và năm 2017 là 75%. 

 Đối với ngành Sinh học, Trường chỉ tuyển sinh được các năm 2013, 2014 và 2015. Tương 

tự đối với các ngành tuyển sinh khác như SP Hóa học chỉ tuyển được năm 2013; SP Lịch sử chỉ 

tuyển được năm 2014; SP Ngữ văn chỉ tuyển được năm 2016 và 2017; SP Tin năm 2013; …. 

Ngành Sinh học, SP Hóa học, SP Tin học và SP Lịch sử không có sinh viên thôi học. Tỷ lệ tốt 

nghiệp của các ngành này cũng khá cao; năm 2013, ngành Sinh học; SP Hóa học và SP Tin học 

lần lượt chiếm 74.07%, 90.91% và 88.57%; năm 2014, ngành Sinh học và SP Lịch sử lần lượt 

chiếm tỷ lệ là 52.38% và 68.33% và năm 2015, ngành Sinh học chiếm tỷ lệ 70%. 

 Đối với ngành SP Ngữ văn: Năm 2016 và 2017, tỷ lệ thôi học lần lượt là 1% và 11% và tỷ 

lệ tốt nghiệp lần lượt là 62.5% và 60%. 

 Đối với ngành SP Tiếng Anh: Năm 2013, 2014 và 2015 không có sinh viên thôi học nhưng 

năm 2016 chiếm 5% và năm 2017 chiếm cao nhất với tỷ lệ 14.29%. Tỷ lệ tốt nghiệp của ngành 

này cũng khá cao, cao nhất là năm 2013 với tỷ lệ 96.67%; từ năm 2014 đến 2017 tỷ lệ này lần 

lượt là 86.11%; 84.51%; 89.47 và 87.50%. 

 Đối với ngành SP Toán: Tỷ lệ thôi học năm 2014 là 0% nhưng năm 2016 và 2017 lần lượt 

là 19.23% và 13.04%. Tỷ lệ tốt nghiệp các năm cũng lần lượt là 88.64%; 61.90% và 70%. 

 Đối với Văn học: Tỷ lệ thôi các các năm từ 2013 đến 2015 lần lượt là 5%; 1% và 25%. Tỷ 

lệ tốt nghiệp chỉ có năm 2014 chỉ chiếm 60% nhưng năm 2013 và 2015 chiếm 79.17% và 

73.33%. 
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 Đối với ngành VIệt Nam học: Năm 2013 không có sinh viên thôi học. Năm 2015 và 2017 

lần lượt chiếm tỷ lệ là 39.58% và 57.14%. Tỷ lệ tốt nghiệp theo từng năm lần lượt là 58.54%; 

72.41% và 57.14%. 

 Nhìn chung, trong tất cả các ngành, ngành CNTT vẫn là ngành có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 

thấp nhất (năm 2017) nhưng lại có tỷ lệ sinh viên thôi học cao nhất (năm 2017).  

Bảng 22.3. Bảng thống kê tỷ lệ thôi học; tỷ lệ tốt nghiệp của từng ngành ĐT trình độ CĐ 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Tên ngành 
Nhập 

học 

Thôi 

học 

Tỷ lệ 

thôi 

học 

Số 

theo 

học 

Tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

tốt 

nghiệp 

Số lượng 

chưa/ 

không tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

chưa/ 

không tốt 

nghiệp 

2015 Chăn nuôi 11   0.00 11 10 90.91 1 9.09 

2016 Chăn nuôi 26 5 19.23 21 14 66.67 7 33.33 

2014 Giáo dục Mầm non 68 1 1.47 67 60 89.55 7 10.45 

2015 Giáo dục Mầm non 38   0.00 38 38 100.00 0 0.00 

2018 Giáo dục Mầm non 33 10 30.30 23 23 100.00 0 0.00 

2014 Giáo dục Tiểu học 67 3 4.48 64 59 92.19 5 7.81 

2015 Giáo dục Tiểu học 48 1 2.08 47 44 93.62 3 6.38 

2017 Giáo dục thể chất 14 6 42.86 8 4 50.00 4 50.00 

2015 Kế toán 30 4 13.33 26 15 57.69 11 42.31 

2016 Kế toán 25   0.00 25 17 68.00 8 32.00 

2017 Kế toán 22 1 4.55 21 11 52.38 10 47.62 

2014 Lâm nghiệp 18 4 22.22 14 10 71.43 4 28.57 

2014 Quản trị kinh doanh 15   0.00 15 10 66.67 5 33.33 

2015 Quản trị kinh doanh 11   0.00 11 5 45.45 6 54.55 

2016 Quản trị kinh doanh 17 4 23.53 13 9 69.23 4 30.77 

2017 Quản trị kinh doanh 19   0.00 19 5 26.32 14 73.68 

2018 Quản trị kinh doanh 22   0.00 22 14 63.64 8 36.36 

2016 SP Tin học 26 13 50.00 13 7 53.85 6 46.15 

2016 SP Âm nhạc 7 1 14.29 6 3 50.00 3 50.00 

2016 SP Lịch Sử 17 6 35.29 11 11 100.00 0 0.00 
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2014 SP Tiếng Anh 34   0.00 34 29 85.29 5 14.71 

2015 SP Tiếng Anh 41 1 2.44 40 32 80.00 8 20.00 

2014 Tin học ứng dụng 17   0.00 17 4 23.53 13 76.47 

2015 Tin học ứng dụng 10   0.00 10 4 40.00 6 60.00 

2014 Việt Nam học 20   0.00 20 10 50.00 10 50.00 

2015 Việt Nam học 22 3 13.64 19 11 57.89 8 42.11 

 Qua bảng số liệu trên cho thấy: Có gần 50% các ngành tuyển sinh theo từng năm là không 

có sinh viên thôi học: Cụ thể: Năm 2014: Ngành Quản trị kinh doanh, SP Tiếng Anh, Tin học 

ứng dụng, Việt Nam học; năm 2015: Chăn nuôi, Giáo dục mầm non, Quản trị kinh doanh, Tin 

học ứng dụng; năm 2016: Kế toán; năm 2017 và 2018: Quản trị kinh doanh. Tỷ lệ thôi học chiếm 

dưới 5% gồm có các ngành: Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (2014), SP Tiếng Anh 

(2015) và Kế toán (2017). Tỷ lệ thôi học chiếm tỷ lệ cao nhất là ngành SP Tin học (2016) với tỷ 

lệ 50%; sau đó là ngành Giáo dục thể chất (2017) với 42.86%; SP Lịch sử (2016) với 35.29% 

và Giáo dục Mầm non (2018) với 30.3%. Các ngành các năm còn lại chiếm tỷ lệ từ 23.53% trở 

xuống đến 13.33%. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt tỷ lệ rất cao, trên 90% ở một số ngành. Cụ thể: Đạt tỷ 

lệ 100% gồm có ngành Giáo dục Mầm non (2015, 2018), SP Lịch sử (2016); đạt tỷ lệ trên 90% 

gồm có ngành Chăn nuôi (2015), Giáo dục Tiểu học (2014, 2015). Tỷ lệ tốt nghiệp đạt thấp nhất, 

dưới 50% gồm các ngành: Tin học ứng dụng (2014) là 23.53%; Quản trị kinh doanh (2017) là 

26.32%; Tin học ứng dụng (2015) là 40% và Quản trị kinh doanh (2015) là 45.45%. Các ngành 

các năm còn lại đều từ 50% trở lên đến dưới 90%.       

Bảng số liệu thống kê tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp giữa các ngành ĐT theo từng khóa 

tuyển sinh được thể hiện như sau: 

Bảng 22.4. Bảng thống kê tỷ lệ thôi học; tỷ lệ tốt nghiệp của từng ngành ĐT trình độ ĐH 

theo từng khóa tuyển sinh 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Tên ngành 
Nhập 

học 

Thôi 

học 

Tỷ lệ 

thôi 

học 

Số 

theo 

học 

Tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

tốt 

nghiệp 

Số lượng 

chưa/ 

không tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

chưa/ 

không tốt 

nghiệp 

2013 Giáo dục Mầm non 73   0.00 73 67 91.78 6 8.22 

2013 Giáo dục Tiểu học 71   0.00 71 68 95.77 3 4.23 
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2013 Hóa học 48   0.00 48 38 79.17 10 20.83 

2013 Ngôn ngữ Anh 46   0.00 46 30 65.22 16 34.78 

2013 Sinh học 27   0.00 27 20 74.07 7 25.93 

2013 SP Hóa học 44   0.00 44 40 90.91 4 9.09 

2013 SP Tiếng Anh 30   0.00 30 29 96.67 1 3.33 

2013 SP Tin học 35   0.00 35 31 88.57 4 11.43 

2013 Văn học 53 5 9.43 48 38 79.17 10 20.83 

2013 Việt Nam học 41   0.00 41 24 58.54 17 41.46 

2014 CNTT 38   0.00 38 17 44.74 21 55.26 

2014 Giáo dục Mầm non 86 2 2.33 84 72 85.71 12 14.29 

2014 Giáo dục Tiểu học 112   0.00 112 108 96.43 4 3.57 

2014 Hóa học 47   0.00 47 34 72.34 13 27.66 

2014 Sinh học 21   0.00 21 11 52.38 10 47.62 

2014 SP Lịch sử 60   0.00 60 41 68.33 19 31.67 

2014 SP Tiếng Anh 72   0.00 72 62 86.11 10 13.89 

2014 SP Toán học 132   0.00 132 117 88.64 15 11.36 

2014 Văn học 31 1 3.23 30 18 60.00 12 40.00 

2015 CNTT 35 11 31.43 24 12 50.00 12 50.00 

2015 Giáo dục Mầm non 106 7 6.60 99 93 93.94 6 6.06 

2015 Giáo dục Tiểu học 120 1 0.83 119 111 93.28 8 6.72 

2015 Hóa học 32 15 46.88 17 11 64.71 6 35.29 

2015 Ngôn ngữ Anh 53 1 1.89 52 31 59.62 21 40.38 

2015 Sinh học 10   0.00 10 7 70.00 3 30.00 

2015 SP Tiếng Anh 71   0.00 71 60 84.51 11 15.49 

2015 Văn học 40 10 25.00 30 22 73.33 8 26.67 

2015 Việt Nam học 48 19 39.58 29 21 72.41 8 27.59 

2016 CNTT 10   0.00 10 6 60.00 4 40.00 

2016 Giáo dục Mầm non 97 5 5.15 92 79 85.87 13 14.13 

2016 Giáo dục Tiểu học 72 3 4.17 69 62 89.86 7 10.14 

2016 Ngôn ngữ Anh 12   0.00 12 12 100.00 0 0.00 
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2016 SP Ngữ văn 9 1 11.11 8 5 62.50 3 37.50 

2016 SP Tiếng Anh 20 1 5.00 19 17 89.47 2 10.53 

2016 SP Toán học 26 5 19.23 21 13 61.90 8 38.10 

2017 CNTT 64 36 56.25 28 3 10.71 25 89.29 

2017 Giáo dục Mầm non 54 6 11.11 48 46 95.83 2 4.17 

2017 Giáo dục Tiểu học 39 5 12.82 34 32 94.12 2 5.88 

2017 Ngôn ngữ Anh 52 20 38.46 32 24 75.00 8 25.00 

2017 SP Ngữ văn 26 11 42.31 15 9 60.00 6 40.00 

2017 SP Tiếng Anh 28 4 14.29 24 21 87.50 3 12.50 

2017 SP Toán học 23 3 13.04 20 14 70.00 6 30.00 

2017 Việt Nam học 23 9 39.13 14 8 57.14 6 42.86 

Qua bảng số liệu về tỷ lệ thôi học và tốt nghiệp trình độ ĐH theo từng khóa tuyển sinh cho 

thấy: Đối với tỷ lệ thôi học: Khóa tuyển sinh 2013 và 2014 là hai khóa có tỷ lệ thôi học thấp 

nhất trong khi đó khóa 2017 là khóa có tỷ lệ thôi học cao nhất, sau đó là đến khóa 2015 và 2016. 

Ngành có tỷ lệ thôi học cao nhất là CNTT (2017) với tỷ lệ 56.25% và 31.43% (2015); sau đó là 

Hóa học (2015) với 46.88%; SP Ngữ văn (2017) với 42.31%; Việt Nam học (2015) với 39.58% 

và 39.13% (2017); Ngôn ngữ Anh (2017) với 38.46%; Văn học (2015) với 25% và SP Toán học 

(2016) với 19.23%. Tỷ lệ thôi học các ngành còn lại chiếm tỷ lệ thấp khoảng 15% trở xuống…. 

  Đối với tỷ lệ tốt nghiệp: Các ngành khóa tuyển sinh 2013 có tỷ lệ tốt nghiệp cao 90% là 

SP Tiếng Anh (96.67%); Giáo dục Tiểu học (95.77%), Giáo dục Mầm non (91,78%) và SP Hóa 

học (90.91%). 

Bảng 22.5. Bảng thống kê tỷ lệ thôi học; tỷ lệ tốt nghiệp của từng ngành ĐT trình độ CĐ 

theo từng khóa tuyển sinh 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Tên ngành 
Nhập 

học 

Thôi 

học 

Tỷ lệ 

thôi 

học 

Số 

theo 

học 

Tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

tốt 

nghiệp 

Số lượng 

chưa/ 

không tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

chưa/ 

không tốt 

nghiệp 

2014 Giáo dục Mầm non 68 1 1.47 67 60 89.55 7 10.45 

2014 Giáo dục Tiểu học 67 3 4.48 64 59 92.19 5 7.81 

2014 Lâm nghiệp 18 4 22.22 14 10 71.43 4 28.57 
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2014 Quản trị kinh doanh 15   0.00 15 10 66.67 5 33.33 

2014 SP Tiếng Anh 34   0.00 34 29 85.29 5 14.71 

2014 Tin học ứng dụng 17   0.00 17 4 23.53 13 76.47 

2014 Việt Nam học 20   0.00 20 10 50.00 10 50.00 

2015 Chăn nuôi 11   0.00 11 10 90.91 1 9.09 

2015 Giáo dục Mầm non 38   0.00 38 38 100.00 0 0.00 

2015 Giáo dục Tiểu học 48 1 2.08 47 44 93.62 3 6.38 

2015 Kế toán 30 4 13.33 26 15 57.69 11 42.31 

2015 Quản trị kinh doanh 11   0.00 11 5 45.45 6 54.55 

2015 SP Tiếng Anh 41 1 2.44 40 32 80.00 8 20.00 

2015 Tin học ứng dụng 10   0.00 10 4 40.00 6 60.00 

2015 Việt Nam học 22 3 13.64 19 11 57.89 8 42.11 

2016 Chăn nuôi 26 5 19.23 21 14 66.67 7 33.33 

2016 Kế toán 25   0.00 25 17 68.00 8 32.00 

2016 Quản trị kinh doanh 17 4 23.53 13 9 69.23 4 30.77 

2016 SP Tin học 26 13 50.00 13 7 53.85 6 46.15 

2016 SP Âm nhạc 7 1 14.29 6 3 50.00 3 50.00 

2016 SP Lịch Sử 17 6 35.29 11 11 100.00 0 0.00 

2017 Giáo dục thể chất 14 6 42.86 8 4 50.00 4 50.00 

2017 Kế toán 22 1 4.55 21 11 52.38 10 47.62 

2017 Quản trị kinh doanh 19   0.00 19 5 26.32 14 73.68 

2018 Giáo dục Mầm non 33 10 30.30 23 23 100.00 0 0.00 

2018 Quản trị kinh doanh 22   0.00 22 14 63.64 8 36.36 

Qua bảng số liệu trên cho thấy:  

Đối với tỷ lệ thôi học, khóa tuyển sinh 2014, trình độ CĐ cũng có tỷ lệ thôi học ở các 

ngành ít nhất (tỷ lệ 0%). Số liệu này cũng giống như với tỷ lệ thôi học ở trình độ ĐH các ngành 

tuyển sinh khóa 2013 và 2014. Điều này cho thấy sự ổn định trong việc lựa chọn ngành học và 

sự tin tưởng của NH đối với Trường. Năm 2014, tỷ lệ thôi học cao nhất ở ngành lâm nghiệp, với 

tỷ lệ 22.22%; thấp dần là ngành GD Tiểu học và GD Mầm non lần lượt là 4.48% và 1.47%. Năm 
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2015, ngành GD Mầm non, Quản trị kinh doanh và Tin học ứng dụng là không có sinh viên thôi 

học; các ngành còn lại, chiếm tỷ lệ cao nhất là Việt Nam học với tỷ lệ 13.64%; Kế toán với 

13.33%; SP Tiếng Anh với 2.44% và GD Tiểu học với 2.08%. Năm 2016, chỉ duy nhất có ngành 

Kế toán là không có sinh viên thôi học; còn lại tỷ lệ thôi học cao nhất là ngành SP Tin học với 

tỷ lệ 50%; sau đó là SP Lịch sử với 35.29%; Quản trị kinh doanh với 23.53%; Chăn nuôi với 

19.23% và cuối cùng là SP Âm nhạc với 14.29%. Năm 2017, ngành Quản trị kinh doanh không 

có sinh viên thôi học; còn lại ngành Giáo dục thể chất chiếm 42.86% và Kế toán chiếm 4.55%. 

Năm 2018, ngành Quản trị kinh doanh không có sinh viên thôi học nhưng ngành GD Mầm non 

chiếm tới 30.3%. 

Đối với tỷ lệ tốt nghiệp: Đạt tỷ lệ cao nhất (100%) qua các năm là ngành GD Mầm non 

(2015; 2018) và ngành SP Lịch sử (2016). Các ngành có tỷ lệ tốt nghiệp đạt từ 90% trở lên là 

ngành GD Tiểu học (2014, 2015) và Chăn nuôi (2015); tỷ lệ tốt nghiệp đạt từ 80% trở lên đến 

dưới 90% là các ngành GD Mầm non (2014), SP Tiếng Anh (2014, 2015). Các ngành còn lại tỷ 

lệ trung bình đạt thấp, chỉ có ngành Lâm nghiệp (2014) đạt tỷ lệ 71.43%, còn lại các ngành khác 

đều đạt dưới 70%, trong số đó có hai ngành ở mức thấp nhất là Tin học ứng dụng (23.53%) và 

Quản trị kinh doanh (26.32%).            

• Thực hiện đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học với các CTĐT tương ứng trong nước: 

Qua kiểm tra và đối chiếu với số liệu mà Trường ĐH Xây dựng Miền Trung cung cấp 

[H22.1.028], Trường nhận thấy: Trường ĐH xây dựng Miền Trung có ĐT ngành CNTT và cung 

cấp số liệu về tỷ lệ sinh viên thôi học năm 2018 là 6.67% và năm 2019 là 14.28%. So tỷ lệ sinh 

viên thôi học của Trường, chỉ trừ các khóa 2014 và 2016 là không có sinh viên bỏ học, còn lại 

năm 2015 là 31.43% và năm 2017 là 56.25%. Tỷ lệ thôi học này khá cao, năm 2017 chiếm tới 

56.25%, nghĩa là số sinh viên thôi học chiếm hơn một nửa so với số nhập học của khóa học của 

ngành. Điều này có thể là do sinh viên chỉ cần đăng ký vào để tạm thời hoãn nghĩa vụ quân sự; 

lựa chọn ngành học khác; do hoàn cảnh gia đình; không yêu thích ngành ĐT này của Trường;… 

Hiện tại các CTĐT khác của Trường chưa có đối sánh.   

Trong 5 năm qua, Trường đã có những biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp để tăng tỷ lệ 

tốt nghiệp và giảm tỷ lệ thôi học cho tất cả ngành ĐT; giảm tỷ lệ học lại, thi lại học phần: 
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• Biện pháp tăng tỷ lệ tốt nghiệp: 

- Tổ chức buổi đối thoại với sinh viên hàng năm để ghi nhận những ý kiến góp ý của sinh 

viên để tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập [H22.1.029]; 

- Tổ chức thi kết thúc học phần lần thứ 2 (kỳ thi phụ sau kỳ thi chính) để sinh viên có cơ 

hội tích lũy học phần [H22.1.030];  

- Cho phép sinh viên đăng ký học phần học lại, học cải thiện hoặc mở lớp riêng trong các 

học kỳ chính để cải thiện điểm, tích lũy thêm học phần [H22.1.031]; 

- Tạo điều kiện để sinh viên học cùng lúc hai chương trình [H22.1.032];  

- Thường xuyên trao tặng học bổng khuyến khích, hỗ trợ sinh viên trong học tập của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước [H22.1.033]: Học bổng của Tập đoàn Lotte; Học bổng của 

Tổ chức hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam; Học bổng hỗ trợ sinh viên; Học bổng từ các cá nhân và 

tổ chức trong nước;  

- Tổ chức hội nghị học tốt [H22.1.034]; 

-  Khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong đợt thực tập [H22.1.035];  

- Khen thưởng sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học [H22.1.036];  

- Khen thưởng sinh viên đột xuất [H22.1.037];  

- Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao toàn khóa học [H22.1.038];  

- Ban hành quy định miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy của 

Trường [H22.1.039]; 

-  Xem xét sinh viên được hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập [H22.1.040]; 

- Ban hành quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến 

thức, kỹ năng, đã tích lũy được miễn trừ cho sinh viên khi học chương trình đào tạo liên thông 

[H22.1.041];   

- Cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời được học tiếp [H22.1.042];   

- Tổ chức tập huấn với chủ đề: Phương pháp dạy tích hợp các kỹ năng thực hành Tiếng 
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Anh [H22.1.043]; 

- Cử CB, GV tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, GV tiểu học và 

phương pháp dạy học tích cực [H22.1.044]; 

- Kế hoạch xây dựng các bộ đề thi KTHP hệ chính quy theo định hướng năng lực 

[H22.1.045];  

- Thông báo thay đổi học phần Kỹ năng hội nhập cộng đồng thành Kỹ năng tổ chức hoạt 

động trải nghiệm, trình độ ĐH, CĐ khóa 2017 [H22.1.046]; 

- Ban hành Quy chế thi KTHP, trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy [H22.1.047]; 

- Hướng dẫn thay thế các học phần Lý luận chính trị đối với việc học lại, học cải thiện 

của sinh viên trình độ CĐ, ĐH chính quy từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước [H22.1.048]; 

• Biện pháp giảm tỷ lệ thôi học; giảm tỷ lệ học lại, thi lại học phần: 

- Tổ chức buổi đối thoại với sinh viên hàng năm để ghi nhận những ý kiến góp ý của sinh 

viên để tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập [H22.1.029]; 

- Tổ chức thi kết thúc học phần lần thứ 2 (kỳ thi phụ sau kỳ thi chính) để sinh viên có cơ 

hội tích lũy học phần [H22.1.030];  

- Cho phép sinh viên đăng ký học phần học lại, học cải thiện hoặc mở lớp riêng trong các 

học kỳ chính để cải thiện điểm, tích lũy thêm học phần [H22.1.031]; 

- Thường xuyên trao tặng học bổng khuyến khích, hỗ trợ sinh viên trong học tập của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước [H22.1.033]: Học bổng của Tập đoàn Lotte; Học bổng của 

Tổ chức hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam; Học bổng hỗ trợ sinh viên; Học bổng từ các cá nhân và 

tổ chức trong nước;  

- Tổ chức hội nghị học tốt [H22.1.034]; 

- Ban hành quy định miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy của 

Trường [H22.1.039]; 

-  Xem xét sinh viên được hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập [H22.1.040]; 
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- Cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời được học tiếp [H22.1.042];   

- Tổ chức tập huấn với chủ đề: Phương pháp dạy tích hợp các kỹ năng thực hành Tiếng 

Anh [H22.1.043]; 

- Cử CB, GV tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, GV tiểu học và 

phương pháp dạy học tích cực [H22.1.044]; 

- Kế hoạch xây dựng các bộ đề thi KTHP hệ chính quy theo định hướng năng lực 

[H22.1.045];  

- Thông báo thay đổi học phần Kỹ năng hội nhập cộng đồng thành Kỹ năng tổ chức hoạt 

động trải nghiệm, trình độ ĐH, CĐ khóa 2017 [H22.1.046]; 

- Ban hành Quy chế thi KTHP, trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy [H22.1.047]; 

- Hướng dẫn thay thế các học phần Lý luận chính trị đối với việc học lại, học cải thiện 

của sinh viên trình độ CĐ, ĐH chính quy từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước [H22.1.048]; 

- Cho phép sinh viên được nghỉ học tạm thời [H22.1.049] hoặc lùi về một khóa học 

[H22.1.050] hoặc cho phép sinh viên chuyển lớp [H22.1.051] hoặc chuyển ngành [H22.1.052].  

- Thiết lập mức độ cảnh báo trong học tập trong quy chế học vụ [H22.1.053], [H22.1.054], 

[H22.1.055].  

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được xác lập, giám 

sát và đối sánh để cải tiến. 

Trường xây dựng CTĐT cho các ngành tuyển sinh của Trường xác lập thời gian tốt nghiệp 

trung bình của NH:  

- Đối với trình độ ĐH [H22.2.001]: Thời gian ĐT là 4 năm được phân thành 8 học kỳ.  

- Đối với trình độ CĐ [H22.2.002]: Bắt đầu từ năm 2017, theo quy định về phân cấp quản 

lý, một số ngành ĐT trình độ CĐ, ngoài SP là thuộc sự quản lý của Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội nên cấu trúc thời gian ĐT của các ngành này hơi khác hơn so với các ngành ĐT thuộc 

khối ngành I.  
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 Ngoài CTĐT, Trường còn xác lập xác lập thời gian tốt nghiệp trung bình của NH qua 

việc ban hành quy chế ĐT các năm [H22.2.003], [H22.2.004]. 

   Theo Quy chế học vụ mới ban hành [H22.2.005], xác định thời gian khóa học trình độ 

ĐT ĐH là 4 năm và thời gian tối đa để hoàn thành khóa học là 8 năm còn xác định một số nội 

dung đối với sinh viên học liên thông: Sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín 

chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian 

theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.   

Trường ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm 

trực thuộc Trường ĐHPY năm 2012 [H22.2.006] và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các 

đơn vị thuộc Trường năm 2019 [H22.2.007] cùng với ban hành Sổ tay chất lượng [H22.2.008] 

đều xác định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng ĐT, các khoa giám sát thời gian tốt 

nghiệp trung bình của NH:  

- Phòng ĐT: 

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ĐT của Trường. 

+ Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch chung toàn Trường về giảng dạy và học tập, đồng thời theo 

dõi, kiểm tra việc thực hiện; xây dựng các báo cáo về kế hoạch, tình hình và kết quả ĐT lên cấp 

trên theo quy định và yêu cầu;.... Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 

- Các khoa:  

+ Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác ĐT, …trong lĩnh vực được 

phân công.  

+ Nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thực 

hiện quá trình ĐT các ngành học, các lớp do khoa quản lí; Xây dựng kế hoạch giảng dạy và phối 

hợp với Phòng ĐT trong việc xây dựng thời khóa biểu; tổ chức và thực hiện việc kiểm tra, thi, 

đánh giá kết quả học tập của NH; Hướng dẫn NH thực tập tốt nghiệp, thực hành nghề; quản lí và 

đánh giá các đề tài, đồ án môn học, khóa luận của NH; phối hợp với Phòng ĐT, Phòng Quản lí 

khoa học và Hợp tác quốc tế trong quá trình tổ chức, đánh giá đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp 

cho NH; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 
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- Đội ngũ CVHT [H22.2.009]: 

+ Nhiệm vụ: Nghiên cứu, nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, CTĐT, Quy chế của Bộ 

Giáo dục và ĐT, Quy định, Nội quy của Trường về học tập, rèn luyện và công tác sinh viên của 

Trường; thường xuyên cập nhật những thay đổi, bổ sung trong Quy chế, Quy định, Nội quy để tư 

vấn, hỗ trợ giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường; Hướng dẫn sinh viên 

đăng kí học phần từng học kỳ và tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho 

từng học kỳ, năm học và toàn khóa học; Thông qua tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư 

vấn, hướng dẫn sinh viên đăng kí, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn 

cảnh; …; Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Trưởng khoa và quy định của Trường. 

 + Trách nhiệm: Thường xuyên liên hệ với các lớp sinh viên để nắm tình hình, tổ chức tư 

vấn, hỗ trợ sinh viên bằng nhiều hình thức: trực tiếp tại văn phòng Khoa, điện thoại, email… 

Các đơn vị thực hiện việc theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của NH như 

sau: 

- Thường xuyên sử dụng hệ thống “Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học” để cảnh báo 

cho sinh viên trong học tập [H22.2.010], [H22.2.011], [H22.2.012]. 

- Tổ chức họp xét sinh viên được học tiếp; bị buộc thôi học trước khi bắt đầu học kỳ 

[H22.2.013].   

Nhà Trường thực hiện đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình giữa các khóa tuyển sinh 

[H22.2.014], [H22.2.015]; [H22.2.016], [H22.2.017]:  

Bảng 22.6. Bảng thống kê số liệu đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình giữa các khóa 

tuyển sinh   

Khóa 

tuyển sinh 
Trình độ 

Hình thức 

ĐT 

Số lượng 

tốt nghiệp 

Thời gian tốt nghiệp 

trung bình (Tháng) 

2013 ĐH Chính quy 411 49.96 

2014 ĐH Chính quy 480 49.26 

2015 ĐH Chính quy 368 49.40 

2016 ĐH Chính quy 194 48.73 

2017 ĐH Chính quy 157 48.00 
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2014 CĐ Chính quy 182 38.59 

2015 CĐ Chính quy 159 39.60 

2016 CĐ Chính quy 61 38.66 

2017 CĐ Chính quy 20 38.85 

2018 CĐ Chính quy 37 36.00 

 

Nhà Trường thực hiện đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình (đối sánh tỷ lệ khóa trước, 

khóa sau của cùng CTĐT):  

• Đối với trình độ ĐH: 

Bảng 22.7. Bảng thống kê số liệu đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình năm trước năm 

sau của cùng CTĐT trình độ ĐH 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Ngành 
Số tốt 

nghiệp 

Thời gian 

tốt nghiệp 

trung bình 

(Tháng) 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Ngành 
Số tốt 

nghiệp 

Thời gian 

tốt nghiệp 

trung bình 

(Tháng) 

2014 CNTT 17 52.8 2014 SP Lịch Sử 41 48.8 

2015 CNTT 12 58.0 2013 Sinh học 20 48.0 

2016 CNTT 6 48.0 2014 Sinh học 11 49.9 

2017 CNTT 3 48.0 2015 Sinh học 7 48.0 

2013 Giáo dục Mầm non 67 48.0 2016 SP Ngữ Văn 5 48.0 

2014 Giáo dục Mầm non 72 48.6 2017 SP Ngữ Văn 9 48.0 

2015 Giáo dục Mầm non 93 48.0 2013 SP Tiếng Anh 29 49.2 

2016 Giáo dục Mầm non 79 48.2 2014 SP Tiếng Anh 62 49.0 

2017 Giáo dục Mầm non 46 48.0 2015 SP Tiếng Anh 60 50.2 

2013 Giáo dục Tiểu học 68 48.6 2016 SP Tiếng Anh 17 48.0 

2014 Giáo dục Tiểu học 108 49.0 2017 SP Tiếng Anh 21 48.0 

2015 Giáo dục Tiểu học 111 48.4 2013 SP Tin học 31 49.9 

2016 Giáo dục Tiểu học 62 49.2 2014 SP Toán học 117 48.4 

2017 Giáo dục Tiểu học 32 48.0 2016 SP Toán học 13 49.6 
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2013 Hóa học 38 50.1 2017 SP Toán học 14 48.0 

2014 Hóa học 34 52.9 2013 Tin học ứng dụng 26 55.0 

2015 Hóa học 11 51.0 2013 Văn học 38 49.5 

2013 Ngôn ngữ Anh 30 49.4 2014 Văn học 18 50.0 

2015 Ngôn ngữ Anh 31 49.2 2015 Văn học 22 49.9 

2016 Ngôn ngữ Anh 12 50.5 2013 Việt Nam học 24 55.8 

2017 Ngôn ngữ Anh 24 48.0 2015 Việt Nam học 21 53.0 

2013 SP Hóa học 40 51.2 2017 Việt Nam học 8 48.0 

 

• Đối với trình độ CĐ: 

Bảng 22.8. Bảng thống kê số liệu đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình năm trước năm 

sau của cùng CTĐT trình độ CĐ 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Ngành 
Số tốt 

nghiệp 

Thời gian 

tốt nghiệp 

trung bình 

(Tháng) 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Ngành 
Số tốt 

nghiệp 

Thời gian 

tốt nghiệp 

trung bình 

(Tháng) 

2015 Chăn nuôi 10 36.00 2015 Kế toán 15 38.60 

2016 Chăn nuôi 14 42.00 2016 Kế toán 17 36.00 

2014 Giáo dục Mầm non 60 38.15 2017 Kế toán 11 36.00 

2015 Giáo dục Mầm non 38 37.11 2014 Lâm nghiệp 10 45.30 

2018 Giáo dục Mầm non 23 36.00 2016 SP Âm nhạc 3 36.00 

2017 Giáo dục thể chất 4 45.00 2016 SP Lịch Sử 11 37.36 

2014 Giáo dục Tiểu học 59 37.73 2014 SP Tiếng Anh 29 36.72 

2015 Giáo dục Tiểu học 44 37.23 2015 SP Tiếng Anh 32 36.84 

2014 Quản trị kinh doanh 10 39.60 2016 SP Tin học 7 45.00 

2015 Quản trị kinh doanh 5 39.00 2014 Tin học ứng dụng 4 47.25 

2016 Quản trị kinh doanh 9 36.00 2015 Tin học ứng dụng 4 39.75 

2017 Quản trị kinh doanh 5 40.20 2014 Việt Nam học 10 40.50 

2018 Quản trị kinh doanh 14 36.00 2015 Việt Nam học 11 70.64 
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Nhà Trường thực hiện đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình (đối sánh giữa các CTĐT): 

• Trình độ ĐH: 

Bảng 22.9. Bảng thống kê số liệu đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của các CTĐT 

cùng khóa tuyển sinh trình độ ĐH 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Ngành 

Số 

lượng 

tốt 

nghiệp 

Thời gian 

tốt nghiệp 

trung bình 

(Tháng) 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Ngành 

Số 

lượng 

tốt 

nghiệp 

Thời gian 

tốt nghiệp 

trung bình 

(Tháng) 

2013 Giáo dục Mầm non 67 48.0 2015 Giáo dục Tiểu học 111 48.4 

2013 Giáo dục Tiểu học 68 48.6 2015 Hóa học 11 51.0 

2013 Hóa học 38 50.1 2015 Ngôn ngữ Anh 31 49.2 

2013 Ngôn ngữ Anh 30 49.4 2015 Sinh học 7 48.0 

2013 Sinh học 20 48.0 2015 SP Tiếng Anh 60 50.2 

2013 SP Hóa học 40 51.2 2015 Văn học 22 49.9 

2013 SP Tiếng Anh 29 49.2 2015 Việt Nam học 21 53.0 

2013 SP Tin học 31 49.9 2016 CNTT 6 48.0 

2013 Tin học ứng dụng 26 55.0 2016 Giáo dục Mầm non 79 48.2 

2013 Văn học 38 49.5 2016 Giáo dục Tiểu học 62 49.2 

2013 Việt Nam học 24 55.8 2016 Ngôn ngữ Anh 12 50.5 

2014 CNTT 17 52.8 2016 SP Ngữ Văn 5 48.0 

2014 Giáo dục Mầm non 72 48.6 2016 SP Tiếng Anh 17 48.0 

2014 Giáo dục Tiểu học 108 49.0 2016 SP Toán học 13 49.6 

2014 Hóa học 34 52.9 2017 CNTT 3 48.0 

2014 Sinh học 11 49.9 2017 Giáo dục Mầm non 46 48.0 

2014 SP Lịch Sử 41 48.8 2017 Giáo dục Tiểu học 32 48.0 

2014 SP Tiếng Anh 62 49.0 2017 Ngôn ngữ Anh 24 48.0 

2014 SP Toán học 117 48.4 2017 SP Ngữ Văn 9 48.0 

2014 Văn học 18 50.0 2017 SP Tiếng Anh 21 48.0 

2015 CNTT 12 58.0 2017 SP Toán học 14 48.0 

2015 Giáo dục Mầm non 93 48.0 2017 Việt Nam học 8 48.0 
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• Trình độ CĐ 

Bảng 22.10. Bảng thống kê số liệu đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của các CTĐT 

cùng khóa tuyển sinh trình độ CĐ 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Ngành 

Số 

lượng 

tốt 

nghiệp 

Thời gian 

tốt nghiệp 

trung bình 

(Tháng) 

Khóa 

tuyển 

sinh 

Ngành 

Số 

lượng 

tốt 

nghiệp 

Thời gian 

tốt nghiệp 

trung bình 

(Tháng) 

2014 Giáo dục Mầm non 60 38.15 2015 Tin học ứng dụng 4 39.75 

2014 Giáo dục Tiểu học 59 37.73 2015 Việt Nam học 11 70.64 

2014 Lâm nghiệp 10 45.30 2016 Chăn nuôi 14 42.00 

2014 Quản trị kinh doanh 10 39.60 2016 Kế toán 17 36.00 

2014 SP Tiếng Anh 29 36.72 2016 Quản trị kinh doanh 9 36.00 

2014 Tin học ứng dụng 4 47.25 2016 SP Âm nhạc 3 36.00 

2014 Việt Nam học 10 40.50 2016 SP Lịch Sử 11 37.36 

2015 Chăn nuôi 10 36.00 2016 SP Tin học 7 45.00 

2015 Giáo dục Mầm non 38 37.11 2017 Giáo dục thể chất 4 45.00 

2015 Giáo dục Tiểu học 44 37.23 2017 Kế toán 11 36.00 

2015 Kế toán 15 38.60 2017 Quản trị kinh doanh 5 40.20 

2015 Quản trị kinh doanh 5 39.00 2018 Giáo dục Mầm non 23 36.00 

2015 SP Tiếng Anh 32 36.84 2018 Quản trị kinh doanh 14 36.00 

Trường có biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp để nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp và rút ngắn 

thời gian tốt nghiệp của tất cả các CTĐT: 

- Tổ chức buổi đối thoại với sinh viên hàng năm để ghi nhận những ý kiến góp ý của sinh 

viên để tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập [H22.2.018]; 

- Tổ chức thi kết thúc học phần lần thứ 2 (kỳ thi phụ sau kỳ thi chính) để sinh viên có cơ 

hội tích lũy học phần [H22.2.019];  

- Cho phép sinh viên đăng ký học phần học lại, học cải thiện hoặc mở lớp riêng trong các 

học kỳ chính để cải thiện điểm, tích lũy thêm học phần [H22.2.020]; 
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- Tạo điều kiện để sinh viên học cùng lúc hai chương trình [H22.2.021];  

- Thường xuyên trao tặng học bổng khuyến khích, hỗ trợ sinh viên trong học tập của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước [H22.2.022]: Học bổng của Tập đoàn Lotte; Học bổng của 

Tổ chức hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam; Học bổng hỗ trợ sinh viên; Học bổng từ các cá nhân và 

tổ chức trong nước;  

- Tổ chức hội nghị học tốt [H22.2.023]; 

-  Khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong đợt thực tập [H22.2.024];  

- Khen thưởng sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học [H22.2.025];  

- Khen thưởng sinh viên đột xuất [H22.2.026];  

- Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao toàn khóa học [H22.2.027];  

- Ban hành quy định miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy của 

Trường [H22.2.028]; 

-  Xem xét sinh viên được hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập [H22.2.029]; 

- Ban hành quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến 

thức, kỹ năng, đã tích lũy được miễn trừ cho sinh viên khi học chương trình đào tạo liên thông 

[H22.2.030];   

- Cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời được học tiếp [H22.2.031];   

- Tổ chức tập huấn với chủ đề: Phương pháp dạy tích hợp các kỹ năng thực hành Tiếng 

Anh [H22.2.032]; 

- Cử CB, GV tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, GV tiểu học và 

phương pháp dạy học tích cực [H22.2.033]; 

- Kế hoạch xây dựng các bộ đề thi KTHP hệ chính quy theo định hướng năng lực 

[H22.2.034];  

- Thông báo thay đổi học phần Kỹ năng hội nhập cộng đồng thành Kỹ năng tổ chức hoạt 

động trải nghiệm, trình độ ĐH, CĐ khóa 2017 [H22.2.035]; 
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- Ban hành Quy chế thi KTHP, trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy [H22.2.036]; 

- Hướng dẫn thay thế các học phần Lý luận chính trị đối với việc học lại, học cải thiện 

của sinh viên trình độ CĐ, ĐH chính quy từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước [H22.2.037]; 

- Cho phép sinh viên được nghỉ học tạm thời [H22.2.038] hoặc lùi về một khóa học 

[H22.2.039] hoặc cho phép sinh viên chuyển lớp [H22.2.040] hoặc chuyển ngành [H22.2.041].  

- Thiết lập mức độ cảnh báo trong học tập trong quy chế học vụ [H22.2.042], [H22.2.043], 

[H22.2.044].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Trường xây dựng báo cáo tổng hợp thông tin phục vụ xây dựng Đề án tuyển sinh  và phát 

triển CTĐT qua các năm [H22.3.001], [H22.3.002], [H22.3.003], [H22.3.004], [H22.3.005] 

nhằm báo cáo tình hình việc làm của các khóa tốt nghiệp gần nhất và dự báo tình hình việc làm 

của khóa mới tốt nghiệp.  

Khi làm công tác tư vấn tuyển sinh, Trường cũng khẳng định trên 70% sinh viên của 

Trường tốt nghiệp ra Trường có việc làm dựa trên kết quả khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp ra 

Trường.  

Trường ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm 

trực thuộc Trường ĐHPY năm 2012 [H22.3.006] và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các 

đơn vị thuộc Trường năm 2019 [H22.3.007] cùng với ban hành Sổ tay chất lượng [H22.3.008] 

đều xác định chức năng, nhiệm vụ của Phòng CT HSSV, đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi, 

giám sát tỷ lệ có việc làm của NH trong vòng 01 năm sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT:  

- Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quan hệ công chúng, hoạt 

động quảng bá tuyển sinh, tư vấn ĐT, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho NH; tổ chức và cung 

ứng các dịch vụ sinh hoạt, học tập và nghiên cứu khoa học cho NH; khảo sát và đánh giá việc làm 

của NH sau khi tốt nghiệp.  

- Nhiệm vụ: Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa Nhà Trường 
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với đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu lao động để tư vấn, 

giới thiệu việc làm cho NH; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được NH phù 

hợp với yêu cầu công việc; Chủ trì và phối hợp với Phòng ĐT trong việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho 

HSSV; Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Nhà Trường tổ chức khảo sát tình trạng 

việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp, 

tổ chức sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu của sinh viên sau tốt nghiệp để làm căn cứ 

đánh giá, điều chỉnh CTĐT của Nhà Trường ngày càng sát với thực tiễn và với nhu cầu xã hội; … 

Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực CT HSSV do Hiệu trưởng phân công. 

Phòng CT HSSV thực hiện việc theo dõi, giám sát tỷ lệ có việc làm của NH trong vòng 

một năm sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT [H22.3.009], [H22.3.010], [H22.3.011], 

[H22.3.012], [H22.3.013]. 

Phương pháp khảo sát: Lấy thông tin và phỏng vấn trực tiếp sinh viên tốt nghiệp bằng hình 

thức: Gửi phiếu khảo sát trên nền tảng Google Form; gọi điện hỏi thông tin trực tiếp hoặc hỏi 

thông tin từ bạn bè.  

Đơn vị/cá nhân phối hợp: Khoa Quản lý sinh viên; đội ngũ CVHT và Ban cán sự lớp.  

Quy trình khảo sát chung qua các năm:  

Bước 1: Xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc làm cho sinh viên khóa tốt nghiệp (năm 

…..). 

Bước 2: Triển khai nội dung kế hoạch đến đơn vị và cá nhân có liên quan.  

Bước 3: Thực hiện (nhập thông tin và tiến hành khảo sát trực tiếp sinh viên). 

Bước 4: Tổng hợp kết quả khảo sát, thống kê số liệu và viết báo cáo. 

Năm 2021, Trường lập địa chỉ email chung cho toàn Trường với đuôi “@pyu.edu.vn” để 

gửi mẫu phiếu khảo sát chung trên Google Form thu thập thông tin và xử lý dữ liệu.  

Trường thực hiện khảo sát tình hình sinh viên có việc làm một năm sau tốt nghiệp 

[H22.3.009], [H22.3.010], [H22.3.011], [H22.3.012], [H22.3.013]. Thống kê kết quả khảo sát 

qua các năm như sau: 
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Bảng 22.11. Số liệu thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp trong vòng một năm sau tốt 

nghiệp của các khóa tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ  

Năm  
Số tốt 

nghiệp  

Số 

khảo 

sát 

Có 

việc 

làm 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Nâng 

cao 

trình 

độ 

Tư 

nhân 

Nhà 

nước 

Tự 

tạo 

việc 

làm 

Liên 

doanh 

nước 

ngoài 

Đúng 

ngành 

Liên 

quan 

đến 

ngành 

Không 

liên 

quan  

2016 527 387 291 60 36 152 110 26 1 213   78 

2017 549 484 454 21 9 333 108 12 1 262 45 147 

2018 557 460 421 15 24 259 83 30 3 260 25 114 

2019 606 498 442 25 31 312 89 37 4 281 35 126 

2020 211 192 178 13 1 98 63 17   158 16 4 

Qua bảng số liệu thống kê trên, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng một năm sau tốt 

nghiệp được thể hiện qua biểu đồ phân phối sau: 

 

Qua biểu đồ phân phối trên cho thấy:  

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp đều đạt trên 75%, 

cao nhất là năm 2017. Cụ thể: Tỷ lệ sinh viên có việc làm tốt nghiệp năm 2016 là 75.10%; năm 

2017 là 93.80%; năm 2018 là 91.52%; năm 2019 là 88.76% và năm 2020 là 92.71%. 

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành ĐT trong các năm qua đều trên 

55%, cao nhất là năm 2020. Cụ thể: Tỷ lệ sinh viên có việc làm tốt nghiệp năm 2016 là 73.2%; 

năm 2017 là 57.7%; năm 2018 là 61.8%; năm 2019 là 63.6% và năm 2020 là 88.8%. 
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làm phù hợp chuyên ngành ĐT 
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Kết quả khảo sát qua các năm cho thấy kết quả đào tạo của Nhà trường đã đáp ứng được ở 

mức cao nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao và 

ổn định. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng thường xuyên liên hệ với Nhà trường để tuyển 

dụng trực tiếp sinh viên trước khi tốt nghiệp, cho thấy các chương trình đào tạo của Nhà trường 

đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp.    

Tuy nhiên, trường chưa thực hiện khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 3 năm 

sau tốt nghiệp.   

Trường thực hiện đối sánh tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng công việc của NH sau tốt 

nghiệp của tất cả các CTĐT [H22.3.014], [H22.3.015], [H22.3.016], [H22.3.017]. 

Trường thực hiện dự đoán tỷ lệ có việc làm của NH sau khi tốt nghiệp của tất cả các CTĐT 

[H22.3.018]. 

Trường có biện pháp hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên để nâng cao tỷ lệ 

có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT: 

- Phối hợp tổ chức khóa tập huấn "Huấn luyện giảng dạy kỹ năng mềm" cho GV để hỗ 

trợ cho SV khởi nghiệp - tìm việc làm [H22.3.019]. 

- Xây dựng kế hoạch  tập huấn Dạy học tích hợp giáo dục tài nguyên tài nguyên và đa 

dạng sinh học vùng ven biển cho SV ngành SP [H22.3.020]. 

- Phối hợp tổ chức lớp tập huấn phương pháp dạy học tích hợp [H22.3.021]. 

- Phối hợp tổ chức Khóa đào tạo cán bộ quản lý hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp [H22.3.022].  

- Phối hợp tổ chức Khóa bồi dưỡng Khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp [H22.3.023]. 

- Kế hoạch triển khai thực hiền Đề án Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến 2025 [H22.3.024]. 

- Thông báo phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 [H22.3.025]. 

- Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 [H22.3.026]. 

- Thông báo kế hoạch tổ chức chuyên đề ngoại khóa hỗ trợ định hướng nghề nghiệp du 

lịch cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp [H22.3.027]. 

- Thông báo về việc tổ chức hội thảo: "Các chương trình đào tạo của TMA và định hướng 

nghề nghiệp dành cho sinh viên" [H22.3.028]. 

- Giới thiệu sinh viên tốt nghiệp Sở GDĐT Phú Yên; UBND các huyện và các phòng 

GDĐT trên địa bàn tỉnh [H22.3.029]. 
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- Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo online "Tuyệt chiêu viết CV ăn điểm với nhà tuyển 

dụng dành cho sinh viên năm cuối [H22.3.030]. 

- Thông báo tham gia lớp tập huấn "Khởi nghiệp dành cho sinh viên" [H22.3.031].  

- Phối hợp với doanh nghiệp trong việc tuyển dụng sinh viên ngành CNTT (Đề án tuyển 

sinh các năm) [H22.3.032], [H22.3.033], [H22.3.034], [H22.3.035], [H22.3.036]. 

- Quyết định cử sinh viên đi học "Trường hè Toán học sinh viên" [H22.3.037]. 

- Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ sinh viên [H22.3.038].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.  

Trường có kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH 

sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT [H22.4.001].  

Tuy nhiên, hoạt động khảo sát đối với các bên liên quan ngoài trường về chất lượng của 

người học tốt nghiệp chỉ mới tập trung chủ yếu là ở các trường phổ thông.   

Trường ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các hoạt động của 

Trường ĐH Phú Yên [H22.4.002].  

Trường có thực hiện khảo sát, đánh giá về mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với 

chất lượng của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT [H22.4.003].  

Trường ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm 

trực thuộc Trường ĐHPY năm 2012 [H22.4.004] và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các 

đơn vị thuộc Trường năm 2019 [H22.4.005] cùng với ban hành Sổ tay chất lượng [H22.4.006] 

đều xác định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (nay là Phòng 

Quản lý chất lượng) chịu trách nhiệm giám sát và thu thập thông tin phản hồi các bên liên quan 

để thu thập thông tin về sự hài lòng đối với chất lượng của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT:   

- Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí và đảm bảo chất 

lượng giáo dục ở các bậc học cao đẳng, đại học, sau đại học, thuộc các loại hình đào tạo chính 

quy, vừa làm vừa học, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, liên kết đào tạo trong Nhà Trường theo quy 

định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. 
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- Nhiệm vụ: Triển khai các chủ trương, chính sách, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn Trường; tham mưu xây dựng chiến lược và lộ trình 

công tác đảm bảo chất lượng; xây dựng văn hóa chất lượng thông qua việc thành lập và chỉ đạo 

hoạt động đảm bảo chất lượng ở các khoa chuyên môn và các đơn vị khác trong Nhà Trường; … 

; Hàng năm, chủ trì thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng 

dạy của giảng viên trong toàn Trường, ở tất cả các bậc, các hệ đào tạo theo kế hoạch được Hiệu 

trưởng phê duyệt; xử lí và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng; Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc 

lĩnh vực khảo thí, đảm bảo chất lượng do Hiệu trưởng phân công. 

Trường thực hiện việc đối sánh về sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng 

của NH sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT [H22.4.007].  

Trường có các biện pháp cải tiến và thực hiện để nâng cao mức độ hài lòng của các bên 

liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT: 

- Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực [H22.4.008]; 

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá [H22.4.009]; 

- Đổi mới phương pháp giảng dạy [H22.4.010]; 

- Tăng cường công tác NCKH trong sinh viên và khen thưởng, khuyến khích SV trong 

NCKH [H22.4.011]; 

- Tăng cường năng lực thực hành và rèn nghề cho sinh viên qua việc thực hành, thực tập, 

thực tế [H22.4.012];  

- Tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng mềm trong sinh viên [H22.4.013]; 

- Thực hiện hoạt động thỉnh giảng đối với các doanh nghiệp, các trường phổ thông, các cơ 

quan, đơn vị nhằm tăng cường năng lực thực hành cho SV đáp ứng nhu cầu xã hội 

[H22.4.014];  

- Tổ chức hội thi rèn luyện nghiệp vụ và hội nghị học tốt trong SV [H22.4.015]; 

[H22.4.016].   
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Nhà trường vẫn cần phải đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên để nâng 

cao mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp của tất cả các 

CTĐT. 

Tự  đánh giá tiêu chí: 4                 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 22 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Trường có hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp; tỷ lệ thôi học; tỷ lệ học 

lại, thi lại các môn học; có hệ thống theo dõi thời gian tốt nghiệp trung bình của người học; có 

hệ thống theo dõi giám sát tỷ lệ người học có việc làm trong vòng 01 năm sau tốt nghiệp; có kế 

hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học sau tốt 

nghiệp. 

- Trường có biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp để tăng tỷ lệ tốt nghiệp; giảm tỷ lệ thôi 

học; giảm tỷ lệ học lại, thi lại; rút ngắn thời gian tốt nghiệp. 

- Trường có biện pháp hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên để nâng cao tỷ 

lệ có việc làm và mức độ đáp ứng công việc sau tốt nghiệp của NH. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Việc thực hiện hoạt động khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên sau ba năm tốt 

nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên. 

- Nhà Trường chưa làm tốt việc lấy ý kiến của các bên liên quan về mức độ hài lòng về 

chất lượng của NH tốt nghiệp.  

- Các biện pháp cải tiến chất lượng để nâng cao mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao 

động chưa   

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn thành  

Ghi chú 

1 Khắc phục tồn 

tại 

Thực hiện hoạt động 

khảo sát tình hình có việc 

làm của sinh viên sau ba 

năm tốt nghiệp 

Ban Giám 

hiệu, Phòng 

Quản lý chất 

lượng, Phòng 

Tháng 

3/2022 đến 

tháng 8/2022 
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CTHSSV và 

các khoa 

quản lý sinh 

viên 

2 Khắc phục tồn 

tại 

Tiếp tục thực hiện hoạt 

động khảo sát mức độ hài 

lòng của NH sau tốt 

nghiệp với các bên liên 

quan (ngoài trường) 

Ban Giám 

hiệu, Phòng 

Quản lý chất 

lượng, Phòng 

CTHSSV và 

các khoa 

quản lý sinh 

viên 

Tháng 

3/2022 đến 

tháng 5/2022 

 

3 Khắc phục tồn 

tại 

tiếp tục đề xuất và triển 

khai các biện pháp cải 

tiến chất lượng để nâng 

cao mức độ hài lòng của 

đơn vị sử dụng lao động 

Ban Giám 

hiệu, Phòng 

Quản lý chất 

lượng, Phòng 

CTHSSV, 

Phòng Đào 

tạo và các 

khoa quản lý 

sinh viên 

Tháng 

3/2022 đến 

tháng 

10/2022 

 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 22 4.0 

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 lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ 

nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.  

Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ GV được quy định trong CLPT 

[H23.1.001], Quy định nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Phú Yên,  Quy định 

chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Phú Yên [H23.1.002]; [H23.1.003]; và được cụ 

thể hóa trong kế hoạch hoạt động NCKH – HTQT hằng năm. [H23.1.004] 
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Theo điều 4, chương II của Quyết định 298/QĐ-ĐHPY ngày 20 tháng 6 năm 2017 và 

Quyết định số 248/QĐ-ĐHPY ngày 11 tháng 6 năm 2021 về Quy định nghiên cứu khoa học của 

giảng viên, các loại hình NCKH đối với GV bao gồm: Chủ trì tham gia đề tài cấp quốc gia; đề 

tài cấp bộ và tương đương; đề tài cấp Trường, biên soạn giáo trình; đề tài gắn liền với công 

trình dịch thuật, sáng tác; đề tài ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; các bài báo 

đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế 

( ISI, SCI, SCIE, SSCI, Scoup…); sách chuyên khảo; sách tham khảo và tài liệu hướng dẫn”. 

 Số lượng NKCH mà đội ngũ GV, CB, NV phải thực hiện theo điều 14 chương IV quy định 

cụ thể về công tác NCKH trong Quyết định 298/QĐ-ĐHPY ngày 20 tháng 6 năm 2017; Quyết 

định số 248/QĐ-ĐHPY ngày 11 tháng 6 năm 2021 và Quy định về chế độ việc làm của giảng 

viên Trường Đại học Phú Yên [H23.1.003]: “giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian 

làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH). ; Định mức giờ chuẩn 

NCKH của giảng viên là 195 giơ chuẩn ( tiết)/ năm học”. Định mức giờ NCKH đối với từng 

chức danh GV cũng được quy định cụ thể thông qua bảng sau: 

STT Chức vụ Định mức 

chuẩn/năm 

01 Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng 15% 

02 Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng 20% 

03 
Trưởng phòng, ban, trung tâm, Thư ký hội đồng 

Trường 
25% 

04 Phó trưởng phòng, ban, trung tâm,  30% 

05 Trưởng khoa và phó trưởng khoa  

a) 
Đối với khoa có biên chế từ 40 giảng viên trở lên 

hoặc có quy mô từ 800 người  học trở lên: 
 

 Trưởng khoa 60% 

 Phó trưởng khoa 70% 

b) 
Đối với khoa có biên chế dưới 40 giảng viên hoặc có 

quy mô dưới 800 người  học: 
 

 Trưởng khoa 70% 
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 Phó trưởng khoa 80% 

6 Trưởng bộ môn 80% 

7 Phó trưởng bộ môn, cố vấn học tập 85% 

8 Giáo vụ khoa và trợ lý khoa  

a) Giáo vụ khoa kiêm nhiệm 50% 

b) Trợ lý khoa 85% 

9 Giảng viên các phòng, ban, trung tâm 35% 

10 Bí thư đảng ủy 15% 

 Phó Bí thư đảng ủy 30% 

11 

Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn trường, Trưởng 

ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công, Chủ 

tịch hội cựu chiến binh không bố trí cán bộ chuyên 

trách 

85% 

 Phó Bí thi chi bộ 90% 

12 Bí thư Đoàn trường 50% 

13 
Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ 

tịch Hội LHTN Việt Nam trường 
60% 

14 
Phó CT Hội sinh viên, Phó CT Hội LHTN Việt Nam 

trường 
70% 

 Mỗi năm GV phải hoàn thành nhiệm vụ NCKH được giao tương ứng với chức danh hoặc 

vị trí công việc đảm nhận. Ngoài ra, trong từng năm học P.QLK-HTQT cũng xây dựng kế hoạch 

cụ thể về số lượng và loại hình hoạt động nghiên cứu mà đội ngũ GV, CB Trường Đại học Phú 

Yên [H23.1.004].  

 Chất lượng đề tài NCKH thực hiện theo điều 12 của Quy định nghiên cứu khoa học của 

giảng viên Trường Đại học Phú Yên như sau: “Sau khi đề tài được nghiệm thu, đơn vị ( chủ 

nhiệm đề tài) sẽ công bố kết quả thực hiện trên trang điện tử của Nhà trừơng; Trường Đại học 

Phú Yên quản lý kết quả nghiên cứu, sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ.” 

Ngoài ra, đề tài phải đảm bảo các tiêu chí về chất lượng qua các bảng nhận xét đề tài NCKH và 

phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH (Biểu mẫu 17) như: hình thức ( đúng quy định với một 

công trình khoa học); Cấu trúc ( hợp lý, chặt chẽ); Kết quả nghiên cứu ( những đóng góp về 
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mặt khoa học); Giá trị của đề tài ( Ứng dụng vào đào tạo, NCKH và chuyển giao KHCN) 

[H23.1.005]. 

 Chất lượng các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành phải thực hiện theo khoản 2 

điều 4 chương II trong Quy định nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Phú Yên: 

“các bài báo khoa học phải được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài 

nước; bài báo cáo khoa học phải được chấp thuận tại các hội thảo khoa học trong và ngoài 

nước: bài tham luận tại các hội thảo khoa học xuất bản kỷ yếu có ISSN, ISBN hoặc hội thảo 

khoa học do Trường Đại học Phú Yên tổ chức”. Chất lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

Trường Đại học Phú Yên phải thực hiện theo điều 12 chương 4 của Quy chế hoạt động của Tạp 

chí khoa học Trường Đại học Phú Yên: “các bài báo gửi đăng phải có nội dung khoa học theo 

đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí và chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng 

xuất bản phẩm khác; Bài báo đã thông qua phản biện, đã chỉnh sửa theo ý kiến (nếu có) của 

người phản biện, của các biên tập viên”; Bài báo đã được biên tập và được tổng biên tập duyệt 

cho đăng” [H23.1.006- (2)]  

 Trường có hệ thống theo dõi, giám sát các hoạt động NCKH của GV và CB nghiên cứu. 

Việc giám sát này được thực hiện bởi P.QLKH-HTQT theo Quy định về chức năng nhiệm vụ 

của các đơn vị phòng ban, khoa, trung tâm trực thuộc Trường Đại học Phú Yên       [H23.1.007]. 

Theo mục 3 phần I của Quy định nêu rõ nhiệm vụ P.QLKH-HTQT: “theo dõi thực hiện nhiệm 

vụ NCKH”. Theo mục 9 phần I của Quy đinh, P. KHTC có nhiệm vụ “kiểm tra, giám sát, theo 

dõi và thanh toán các hóa đơn, chứng từ, các kế hoạch đầu tư mua sắm vật tư, máy móc trang 

thiết bị và thanh toán các hóa đơn chứng từ…có liên quan đến NCKH”  và việc thực hiện phải 

đúng các khoản mục trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H23.1.008]. Hằng năm, sau khi xét duyệt 

các đề tài NCKH, P.QLKH-HTQT tham mưu Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định về việc thành 

lập Ban quản lý đề tài. Nhiệm vụ của Ban quản lý đề tài được thể hiện ở điều 9 chương II Quy 

định nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Phú Yên cụ thể như sau: “Ban quản 

lý đề tài do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập theo từng đề tài cụ thể. Ban quản lý đề tài có 

trách nhiệm, quyền hạn: kiểm tra, giám sát tác giả thực hiện đề tài đúng quy chế, quy định của 

Nhà trường và cơ quan chủ quản” [H23.1.008]. Đối với các bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

Trường Đại học Phú Yên được theo dõi và giám sát bởi Hội đồng biên tập. Theo điều 8, trong 

Quy chế hoạt động của Tạp chí khoa học Trường Đại học Phú Yên “Hội đồng biên tập có trách 
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nhiệm tư vấn cho tổng biên tập về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tạp chí, cụ thể: Đánh 

giá sơ bộ về nội dung, chất lượng và hình thức trình bày bài viết để giúp tổng biên tập quyết 

định quy trình xử lý bài viết, đồng thời xem xét có ý kiến về nội dung bài viết, thẩm định lần 

cuối, đề nghị bài chọn đăng cho từng số của tạp chí”[H23.1.006]. Ngoài ra, tại mỗi Khoa chuyên 

môn đều phân công người phụ trách theo dõi, giám sát các hoạt động NCKH của đội ngũ GV, 

CB nghiên cứu và P.QLKH-HTQT có phân công người phụ trách hoạt động NCKH của GV và 

SV toàn trường [H23.1.009]. Việc theo dõi, giám sát các hoạt động NCKH của đội ngũ giảng 

viên và cán bộ nghiên cứu được thực hiện theo quy trình như sau:  

  Đầu mỗi năm học, P.QLKH-HTQT ra thông báo về việc triển khai hoạt động NKCH toàn 

trường [H23.1.010]. Trên cơ sở thông báo triển khai của Trường thì Khoa và các đơn vị liên 

quan đề xuất kế hoạch hoạt động, hướng nghiên cứu, kinh phí đầu tư hoạt động NCKH và gửi 

đề xuất về P.QLKH để tổng hợp và thành lập hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học 

trình Nhà trường phê duyệt [H23.1.011]. Sau đó, P.QLKH-HTQT ra thông báo về kết quả tuyển 

chọn đề tài NCKH gửi về các đơn vị để triển khai đến giảng viên biết và thực hiện [H23.1.012].  

Căn cứ trên thông báo, các chủ nhiệm đề tài sẽ tiến hành hoàn thiện, chỉnh sửa thuyết minh đề 

cương, đề tài gửi hồ sơ về P.QLKH-HTQT. Phòng xem xét hồ sơ, tham mưu Nhà trường lập hội 

đồng xét duyệt và xây dựng quyết định về việc giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

trình Hiệu trưởng phê duyệt [H23.1.013]. Định kỳ 6 tháng, P.QLKH-HTQT sẽ ra thông báo về 

việc báo cáo tiến độ thực hiện của đề tài đang thực hiện và nghiệm thu đề tài NCKH trễ hạn. 

Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài phải thực hiện báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đề tài 

[H23.1.014]. Đối với đề tài cấp Tỉnh, sau khi nhận thông báo đề xuất nghiên cứu thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm của Sở Khoa học công nghệ [H23.1.015]. Nhà 

trường triển khai đến đơn vị toàn trường, thông báo đến giảng viên biết và đề xuất nhiệm vụ 

NCKH cấp tỉnh theo biểu mẫu của Sở KHCN. Giảng viên căn cứ thông báo của Sở và xây dựng 

phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh gửi về P.QLKH-HTQT. Phòng tâp hợp đề xuất của GV, 

ra thông báo về việc đề xuất đăng ký đề tài, dự án KHCN đính kèm hồ sơ đề tài của GV gửi Sở 

KHCN. [H23.1.016]    

 Nhà trường có CSDL được cập nhật về loại hình và khối lượng nghiên cứu đạt được của 

từng GV, được quản lý và lưu trữ tại P.QLKH-HTQT dưới dạng bản in và trong phần mềm 

word, excel, bao gồm: các thông báo triển khai đề tài NCKH; Thông báo hội đồng tuyển chọn 
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đề tài NCKH cấp Trường; Thông báo kết quả tuyển chọn, xác định danh mục các đề tài được 

xét duyệt cho từng năm học, Quyết định giao đề tài; Thông báo về việc báo cáo tiến độ thực 

hiện đề tài [H23.1.010]; [H23.1.011]; [H23.1.012]; [H23.1.013]; [H23.1.014] . Khối lượng và 

loại hình NCKH đạt được của từng GV được xác định qua bảng tổng hợp thống kê số tiết thực 

hiện NCKH của CB, GV trường ĐHPY hằng năm; CSDL Excel: Bảng tổng hợp các đề tài 

NCKH hằng năm và bảng tổng hợp loại hình và số lượng NCKH của GV hằng năm [H23.1.017]. 

Trong giai đoạn 2017-2021, CBGV Nhà trường thực hiện 3 đề tài cấp tỉnh; 47 đề tài cấp Trường; 

12 giáo trình, tài liệu tham khảo ( dưới dạng đề tài)  10 giáo trình, tài liệu tham khảo được xuất 

bản; 334 bài báo được công bố trên tạp chí có mã số ISSN; 34 bài báo đăng trên các tạp chí quốc 

tế; 260 bài báo cáo đăng trên hội thảo trong nước; 26 bài báo cáo đăng hội thảo quốc tế; 187 bài 

báo đăng trên tạp chí Trường Đại học Phú Yên.  

  Nhà trường có hệ thống thu tập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng 

hoạt động nghiên cứu của Trường Đại học Phú Yên. Việc thu thập thông tin phản hồi được thực 

hiện qua 2 hình thức: 

 Một là, thu thập thông tin phản hồi qua hình thức lấy phiếu khảo sát. Đơn vị thực hiện là 

P. QLKH -HTQT, đơn vị phối hợp thực hiện là các khoa, phòng, ban, trung tâm. Đầu năm học, 

P. QLKH-HTQT xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của GV, CB về hoạt động 

NCKH. Nội dung khảo sát bao gồm: đánh giá mức độ hài lòng các chỉ số về số lượng, loại hình 

và chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của CBGV Nhà trường. [H23.1.018]  Đối tượng 

khảo sát mỗi năm từ 90-105 GB, GV và mỗi năm khảo sát thêm 05 doanh nghiệp. [H23.1.019]  

Kết quả khảo sát đạt được như sau: [H23.1.020]; [H23.1.021] 

Đối với doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp, nhà trường tiến hành khảo sát sự phối hợp 

và phản hồi ý kiến của Nhà trường đối với doanh nghiệp về NCKH và chuyển giao công nghệ; 

cơ chế thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ của nhà 

trường. Kết quả 40% doanh nghiệp cảm thấy hài lòng với sự hợp tác giữa nhà trường và doanh 

nghiệp 

- Đối với CB,GV Nhà trường: Đối tượng khảo sát vào mỗi năm học từ 100-106 CBGV, 

từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022. Kết quả khảo sát cho thấy có trên 80% hài lòng 

về chất lượng hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu. 
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  Hai là thu thập qua các phiếu đánh giá của các hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài, 

qua báo cáo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài giữa kỳ. Đơn vị chủ trì là P.QLKH-HTQT và các 

khoa liên quan. Việc thu thập thông qua hai hình thức: hình thức thứ nhất là các buổi họp của 

hội đồng xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài: Phiếu nhận xét phản biện, phiếu cho điểm 

của các thành viên hội đồng, biên bản họp hội đồng và báo các tiến độ thực hiện đề tài 

[H23.1.022]. Hình thức thứ 2 là thông qua các phiếu phản biện những bài báo đăng trên TCKH 

Trường Đại học Phú Yên. [H23.1.023] 

 Trường ban hành Quy định hoạt động so chuẩn, đối sánh của Trường Đại học Phú Yên 

[H23.1.024]. Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch so chuẩn đối sánh. [H23.1.025] 

P.QLKH-HTQT căn cứ thông báo tổng số tiết thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của 

CBGV để thực hiện báo cáo đối sánh so chuẩn về các loại hình và số lượng NCKH của CBGV. 

[H23.1.026] 

Bảng 23.1.1. Loại hình và số lượng NCKH của GV,CB Trường 

thực hiện trong các năm 2017-2021 

Các loại hình nghiên cứu Thời gian (Năm học) Tổng số 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018 -

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Đề tài cấp quốc gia 

(Hợp tác nghiên cứu) 

1 1 1 0 3 6 

Đề tài cấp tỉnh 0 1 1 0 1 3 

Đề tài cơ sở (Cấp Trường) 16 11 8 7 5 47 

- Giáo trình, sách 

- Sách chuyên khảo, tham 

khảo, hướng dẫn 

1 1 0 0 0 2 

3 0 2 1 2 8 

Bài báo đăng tạp chí khoa 

học trong nước 

67 88 65 69 45 334 
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Bài báo đăng tạp chí khoa 

học nước ngoài (ISI, SCI, 

SCIE, SSCI, Scoup) 

5 4 6 11 8 34 

Báo cáo đăng tại Hội nghị 

trong nước 

68 45 67 22 58 260 

Báo cáo đăng tại Hội nghị 

nước ngoài 

1  (5) 1 12 7 26 

Bài báo đăng trên Tạp chí 

Trường Đại học Phú Yên 

41 42 36 38 30 187 

Giải thưởng nghệ thuật 2 1 2 1 0 6 

Sản phẩm chuyển giao 

KHCN 

0 0 0 0 0 0 

TỔNG 205 199 189 161 159 913 

 Qua số liệu thống trên nhận thấy số lượng và loại hình hình nghiên cứu của CBGV có sự 

dao động lên xuống qua các năm nhưng không đáng kể như: Năm học 2016-2017 và 2017-2018 

là 205 và 199 sản phẩm và số lượt nghiên cứu. Đến năm học 2018-2019; 2019-2020;  2020-

2021 lần lượt là 189, 161, 159. Qua số liệu thống kê về số lượng và loại hình nghiên cứu của 

CBGV ta thấy: số lượng đề tài NCKH không tăng nhiều. Sản phẩm chuyển giao trong 5 năm 

chưa thực hiện được, vì đặc thù là Trường đào tạo sư phạm, nên hầu hết các đề tài của Nhà 

trường không được chuyển giao hoặc thương mại hóa với các đối tác bên ngoài. Ngoài ra, Nhà 

trường còn đối sánh loại hình khối lượng của Trường với các trường ĐH khác trong nước. 

[H23.1.027] 

Loại hình NCKH của giảng viên Số lượng Số lượng 

ĐHPY ĐH XD Miền Trung 

Đề tài cấp quốc gia 

 ( Hợp tác với đối tác) 

6 13 

Đề tài cấp tỉnh 3 0 

Đề tài cơ sở (Cấp Trường) 47 154 

Giáo trình, sách ( xuất bản) 2 16 
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 Sách chuyên khảo, tham khảo, hướng dẫn 8 01 

Sáng tác nghệ thuật 6 0 

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước 334 59 

Bài báo đăng tạp chí khoa học nước ngoài 

(ISI, SCI, SCIE, SSCI, Scoup) 

34 41 

Báo cáo đăng tại Hội nghị trong nước 260 38 

Báo cáo đăng tại Hội nghị nước ngoài 26 8 

Bài báo đăng trên Tạp chí Trường Đại học 

Phú Yên 

187 0 

Sản phẩm chuyển giao KHCN 0 0 

Tổng 913 330 

Như vậy, qua đối sánh bên ngoài ( Trường Đại học Xây dựng Miền Trung), ta thấy 

Trường có thêm loại hình là bài báo đăng trên tạp chí Trường Đại học Phú Yên. Bài báo đăng 

trên yếu hội thảo khoa học trong nước nhiều hơn trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Cụ thể: 

ĐHPY là 260; Đại học Xây dựng Miền Trung là 38. Bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế; 

về số lượng, đề tài cấp tỉnh, sách tham khảo, chuyên khảo số lượng cũng nhiều hơn Trường Đại 

học Xây dựng Miền Trung. 

Về chất lượng nghiên cứu của CBGV, thông qua các báo cáo tổng kết năm học của 

Trường Đại học Phú Yên, chất lượng nghiên cứu của GV ngày một tăng lên  [H23.1.028]. Điều 

đó thể hiện ở mức độ xếp loại của đề tài thông qua bảng tổng hợp điểm đánh giá đề tài NCKH 

[H23.1.029]. 

Thông qua buổi họp tổng kết hoạt động NKCH, P.QLKH-HTQT rà soát điều chỉnh lại 

loại hình, số lượng NCKH hằng năm của phòng và xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động 

NCKH cho năm tới [H23.1.030]. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan, Nhà 

trường rà soát, điều chỉnh và cải tiến các quy định, chính sách để nhằm mục đích khuyến khích 

CB, GV tham gia NKCH. Năm 2019, Nhà trường ban hành Quy định khen thưởng các hoạt 

động KHCN của Trường Đại học Phú Yên (1); Quy định tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động và 

công nghệ của Trường Đại học Phú Yên. Năm 2020 (2) , Trường ban hành Quy định chế độ 

nhuận bút, kinh phí phản biện và chi phí đăng bài trên Tạp chí Đại học Phú Yên ( 4). Mức chi 

cho NCKH cấp trường hằng năm đã được cải tiến qua việc bổ sung và điều chỉnh định mức chi 
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NCKH trong Quy chế chi tiêu nội bộ (6)(7).  Năm 2021, Trường tăng định mức giờ chuẩn NCKH 

đối với GV là 195 ( so với năm 2018 là: 146 giờ) (3) và ban hành Quy chế hoạt động Tạp chí 

khoa học (5), trong đó bổ sung một số điều khoản như: thể lệ, vị trí pháp lý, lưu trữ và sử dụng. 

Cuối năm 2021, Nhà trường ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các 

hoạt động của Trường Đại học Phú Yên và  xây dựng định hướng NCKH và HTQT giai đoạn 

2021-2015 (8) [H23.1.031].    

Ngoài ra, Ngoài ra, theo nguyện vọng và đề xuất các giảng viên, nhà trường thiết lập các 

nhóm nghiên cứu và khuyến khích tham gia vào các đề tài NCKH cấp Bộ, Nhà nước, đề tài quỹ 

Nafosted (mặc dù nhà trường chưa chủ trì, nhưng cá nhân giảng viên chủ động tham gia các đề 

tài để nâng cao trình độ NCKH) [H23.1.032]. Bên cạnh đó, nhà trường còn tăng cường CSVC 

các phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác NCKH với những trang thiết bị máy móc hiện đại 

[H23.1.033]. Nhìn chung, nhờ Nhà trường đã tiến hành nhiều hoạt động cải tiến tích cực, số 

lượng GV tham gia hoạt động NCKH cũng như số lượng đề tài, số công trình bài báo được đăng 

tải trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước tăng [H23.1.034]. 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến 

 Căn cứ CLPT Trường Đại học Phú Yên  [H23.2.001],  P.QLKH-HTQT chỉnh sửa tham 

mưu Hiệu trưởng ký ban hành Quy định về hoạt động NCKH của SV.  Trong đó, quy định về 

loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên cứu của người học [H23.2.002]. Ngoài ra, hằng năm 

P.QLKH-HTQT ban hành kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên, có nêu rõ loại hình, khối lượng 

NCKH của sinh viên. [H23.2.003]  

 Theo điều 4, chương 2 của Quy định về hoạt động NCK của sinh viên Trường ĐHPY 

(Quyết định số 769/QĐ-ĐHPY ngày 31/12/2015), các loại hình NCKH của SV Trường bao gồm: 

“đề tài NCKH có nội dung thuộc lĩnh vực được đào tạo hoặc các lĩnh vực khác phù hợp với khả 

năng của sinh viên; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học sinh hoạt học thuật, hội thi sáng 

tạo khoa học công nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên, các giải thưởng khoa học và công nghệ 

ở trong nước và các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác của sinh viên; tham gia 

triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã 

hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng”.  
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 Về khối lượng NCKH của SV được nêu cụ thể trong CLPT (Quyết định số: 14/NQ-ĐHPY 

ngày 01.11.2021) “Mỗi năm có từ 05 đến 08 đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên, mức độ số 

lượng khoảng 10%/ năm”; “Mỗi năm tổ chức 01 hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường, từ 

01-02 năm mỗi khoa tổ chức 01 hội thảo khoa học SV cấp Khoa. Mỗi khoa tổ chức 01 buổi 

seminar khoa học/ năm”; “ Tỷ lệ số bài viết của sinh viên trong trường đạt từ 3-5% mỗi năm”.  

 Về chất lượng NCKH của SV được đánh giá thông qua kết quả nghiệm thu các đề tài 

NKCH của SV, Phiếu nhận xét KLTN của SV và bảng tổng hợp điểm khóa luận tốt nghiệp của 

SV, báo cáo tổng kết NCKH của SV hằng năm  [H23.2.004]; [H23.2.005]; [H23.2.006]. 

 Việc theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng và chất lượng NCKH của SV được quy 

định tại chương 3 của Quy định về hoạt động NCKH của SV [H23.2.002]. Trong đó, quy định 

nhiệm vụ của P. QLKH-HTQT là “ tổ chức và quản lý hoạt động NCKH của sinh viên toàn 

trường”. Các Khoa chuyên môn chịu trách nhiệm “ Xây dựng kế hoạch NCKH của sinh viên 

hàng năm; xác định danh mục đề tài NCKH; thẩm định, xét duyệt đề cương NCKH của sinh viên 

thuộc khoa quản lý; đề xuất giảng viên hướng dẫn”; “Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh 

viên ở cấp khoa; xét chọn các đề tài gửi tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”.  

Người hướng dẫn có trách nhiệm “tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH, chịu trách nhiệm về 

nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức 

nghiên cứu và các quy định hiện hành”. Phòng KHTC có nhiệm vụ thanh toán, hỗ trợ các đề tài 

NCKH của SV dựa trên đề nghị thanh toán và hỗ trợ kinh phí của P.QLKH-HTQT [H23.2.007].  

 Đầu năm học căn cứ kế hoạch hoạt động NCKH của SV được Nhà trường ban hành, 

P.QLKH-HTQT thông báo về việc đăng ký đề tài và triển khai kế hoạch NCKH của sinh viên 

đến các khoa chuyên môn [H23.2.008]. Lãnh đạo Khoa, cán bộ phụ trách về NCKH của khoa 

thông báo cho SV đăng ký đề tài. P. QLKH-HTQT tổng hợp đề xuất của các khoa, tham mưu 

Nhà trường lập Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên, sau đó thông báo danh mục các đề 

tài NCKH được triển khai trong năm học gửi khoa [H23.2.009], [H23.2.010]. Căn cứ danh mục 

đề tài được Nhà trường phê duyệt, các khoa thành lập Hội đồng cấp Khoa để tiến hành xét duyệt 

đề cương đề tài NCKH của sinh viên [H23.2.011]. Sau khi xét duyệt, cán bộ phụ trách NCKH 

SV của Khoa gửi hồ sơ kết quả xét duyệt đề cương, đề tài NCKH SV về P.QLKH-HTQT. Phòng 

tiến hành kiểm tra, rà soát tham mưu Lãnh đạo phê duyệt và ký Quyết định giao đề tài cho sinh 

viên thực hiện. Cán bộ phụ trách NCKH sinh viên của Phòng QLKH-HTQT thông báo cho sinh 
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viên nhận Quyết định, đồng thời gửi danh mục đề tài được phê duyệt đến các khoa để theo dõi 

[H23.2.012]. Giảng viên hướng dẫn có nhiệm vụ theo dõi tiến trình thực hiện của SV và có trách 

nhiệm báo cáo về P.QLKH-HTQT [H23.2.013]. Đề tài NCKH sinh viên  được nghiệm thu tập 

trung, thời gian nghiệm thu theo Quyết định giao đề tài. Khoa quản lý sinh viên tiến hành thành 

lập hội đồng nghiệm thu cấp Khoa và gửi hồ sơ về Phòng QLKH – HTQT. Phòng tiến hành 

thành lập hội đồng thẩm định và xét giải thưởng NCKH của sinh viên [H23.2.014]; [H23.2.015]. 

 Cơ sở dữ liệu về hoạt động NKCH của SV được P.QLKH-HTQT và các khoa cập 

nhật và lưu dữ liệu trên các phần mền word, excel và bản in lưu ở P.QLKH-HTQT bao gồm:  Hồ 

sơ NCKH của sinh viên và hồ sơ KLTN, các bài báo cáo của SV tại Hội nghị, hội thảo; các giải 

thưởng NCKH của sinh viên. Trong giai đoạn 2017 – 2021 có 44 SV tham gia NCKH với 26 đề 

tài NCKH. Có 7 SV tham gia các giải thưởng NCKH toàn quốc (Eureka). Năm 2017-2018: 01 

đề tài đạt giải thưởng NCKH toàn quốc ( Eureka); Năm học 2019 - 2020 có 01 đề tài NCKH của 

sinh viên đạt giải khuyến khích tại giải thưởng NCKH toàn quốc ( Eureka). Năm học 2016-2017, 

có 7 sinh viên với 3 báo cáo  đăng trên kỷ yếu hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại 

học sư phạm toàn quốc. Năm học 2019-2020 có 01 báo cáo [H23.2.016]. Riêng KLTN của SV, 

từ năm 2017-2021 có 104 khóa luận tốt nghiệp sinh viên [H23.2.017].   

Bảng 23.2.1: Thống kê về NCKH của SV 

Năm Số báo cáo Số sinh viên tham gia 

2016-2017 11 19 

2017-2018 7 12 

2018-2019 4 7 

2019-2020 3 5 

2020-2021 1 1 

Tổng 26 44 

 

Bảng 23.2.2:  Thống kê về  KLTN của SV 

 

Năm học Số báo cáo Khoa/ số lượng SV 

2016 - 2017 29 

GDTH-MN: 9SV 

KHTN: 12 SV 

  KHXH-NV: 8 SV 

2017 -2018 46 GDTH-MN: 15SV 
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KHTN: 19 SV 

KHXH-NV: 12 SV 

 

2018 -2019 16 

GDTH-MN: 8SV 

KHTN: 3 SV 

KHXH-NV: 5SV 

2019 -2020 5 

GDMN-TH: 4SV 

KHXH -NV: 1SV 

2020 -2021 8 

KHXH-NV: 1SV 

 K.SP: 3SV 

 GDMN: 1SV 

 KHTN: 3SN 

Tổng  104  104  

 

Thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng hoạt động nghiên cứu của NH do 

P.QLKH-HTQT phối hợp cùng các khoa thực hiện thông qua hình thức lấy phiếu khảo sát. Đầu 

năm học, P. QLKH-HTQT xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động nghiên 

cứu khoa học. Nội dung khảo sát bao gồm: đánh giá mức độ hài lòng các chỉ số về số lượng, loại 

hình và chất lượng hoạt động NCKH của SV Nhà trường [H23.2.018]. Nhà trường tiến hành 

khảo sát từ năm 2018-2019 với số lượng từ 90-100 sinh viên mỗi năm. Đối tượng khảo sát là 

sinh viên năm 3 và năm 4 có điểm kết quả xếp loại học tập từ Khá trở lên học Trường Đại học 

Phú Yên.  

Kết quả khảo sát đạt được như sau:  Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về quy định hoạt 

động NCKH của sinh viên ( số lượng, loại hình, chất lượng) là trên 85%. Cụ thể: Năm 2018 -

2019: 92,7%; 2019-2020: 91,4%; 2020-2021: 89%; 2021-2022: 92%. Đánh giá về chất lượng 

hội nghị khoa học dành cho sinh viên, tỷ lệ hài lòng trên 90%. Cụ thể: Năm 2018 -2019: 90%; 

2019-2020: 91,4%; 2020-2021: 90,8%; 2021-2022: 93,8%. Đánh giá về kết quả nghiên cứu khoa 

học giúp Anh/ chị trong quá trình học tập và nghiên cứu tiếp theo, tỷ lệ hài lòng trên 90%. Cụ 

thể: Năm 2018 -2019: 93,6%; 2019-2020: 92%; 2020-2021: 91,3%; 2021-2022: 91,6 %. Đánh 

giá về kết quả nghiên cứu của anh, chị có được chia sẻ trình bày tại các hội thảo, diễn đàn, tọa 

đàm trước khi cố bố, tỷ lệ hài lòng trên 80%. Cụ thể: Năm 2018 -2019: 91,7% ; 2019-2020: 

90,8%; 2020-2021: 88,6%; 2021-2022: 91,6 %.  Đánh giá về việc sử dụng kết quả NCKH của 

các đề tài đã nghiệm thu để phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên, tỷ lệ hài lòng 

trên 90%. Cụ thể: Năm 2018 -2019: 91,7% ; 2019-2020: 90,2%; 2020-2021: 91,3%; 2021-2022: 
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91,2 %. Đánh giá về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo bao gồm việc thương mại hóa, 

thử nghiệm chuyển giao, thành lập đơn vị khởi nghiệp của sinh viên, tỷ lệ hài lòng trên 90%. Cụ 

thể: : Năm 2018 -2019: 95,4% ; 2019-2020: 92%; 2020-2021: 90,8%; 2021-2022: 92% %. Nhìn 

chung, từ năm 2017-2021, mức độ hài lòng về chất lượng NCKH của SV đạt tỷ lệ trên 80% hài 

lòng. [H23.2.019]. Ngoài ra, thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng hoạt động 

NCKH của NH do P.QLKH-HTQT phối hợp cùng các khoa thực hiện thông qua biên bản họp 

xét duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài của sinh viên và phiếu nhận xét của GV chấm KLTN hằng 

năm [H23.2.020]. 

Trường ban hành Quy định hoạt động so chuẩn, đối sánh của Trường Đại học Phú Yên 

[H23.1.021]. Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch so chuẩn đối sánh [H23.1.022]. 

P.QLKH-HTQT căn cứ báo cáo tổng kết NCKH của sinh viên và báo cáo tổng kết năm học để 

thực hiện báo cáo đối sánh so chuẩn về các loại hình và số lượng NCKH của NH [H23.2.023]. 

Bảng 23.2.3. Bảng đối sánh loại hình NCKH của SV qua các năm 

Loại hình NCKH 

SV 

Năm học 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

Đề tài NCKH cấp 

Trường 

11 7 5 3 1 

Bài báo 3 0 0 1 0 

Tham gia giải 

thưởng NCKH 

(Eureka) 

0 1 0 1 0 

Tham gia Hội 

nghị, Hội thảo 

ngoài trường 

3 0 0 1 0 

Khóa luận tốt 

nghiệp 

29 46 16 5 8 

 46 54 21 11 9 

 Qua số liệu thống kê trên nhận thấy số lượng và loại hình nghiên cứu của SV còn hạn chế. 

Ngoài ra, Nhà trường còn đối sánh loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học với trường 

ĐH khác trong nước trong giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên, Nhà Trường chưa thực hiện đối 

sánh ngoài các hoạt động NCKH (hằng năm) (phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin của Trường 

bên ngoài).[H23.2.024] 
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Loại hình  NCKH của sinh viên 
Số lượng Số lượng 

ĐHPY ĐHXD. Miền Trung 

Đề tài KHCN cấp trường 26 78 

Bài báo 4  01 

Tham gia giải thưởng NCKH Eureka 2  0 

Khóa luận/đồ án tốt nghiệp 104  2.721 

Dự án tham gia các cuộc thi SV khởi 

nghiệp 
0  1 

Tổng 136 2.801 

 Như vậy, số lượng và loại hình NCKH của SV Trường ĐHPY thấp hơn Trường ĐH XD. 

MT. Vì Trường ĐHPY trực thuộc UBND tỉnh, nên so với các Trường thuộc Bộ thì vẫn còn hạn 

chế về mọi loại hình và số lượng NCKH. Số lượng SV tuyển sinh từ năm 2017 -2021 thấp, do 

tuyển sinh chính quy đạt kết quả chưa cao, một số ngành không mở lớp được. Việc đổi mới trong 

quản lý dạy học và NCKH đã thực hiện nhưng chưa đồng bộ và hiệu quả. Tiếp cận năng lực của 

người học trong đào tạo mới chỉ dừng ở quan điểm và chủ trương, chưa có giải pháp triển khai 

mạnh mẽ. 

 Về chất lượng nghiên cứu của SV, thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động KHCN 

hằng năm ta thấy, chất lượng nghiên cứu của người học ngày một tăng lên. Điều đó được thể 

hiện ở mức xếp loại các đề tài đều đạt mức cao, các đề tài thể hiện rõ hơn tính thiết thực, tính 

khả thi, tính hiệu quả và ngày càng đáp ứng theo bộ KPIs về KHCN của Trường. 

 Thông qua biên bản họp tổng kết hoạt động NCKH và rà soát, điều chỉnh số lượng, loại 

hình NCKH, xây dựng phương hướng hoạt động NCKH hằng năm của P.QLK-HTQT 

[H23.2.025]. Thông qua báo cáo tổng kết NCKH của SV, Nhà trường xây dựng phương hướng 

hoạt động năm học mới để nhằm tăng số lượng và chất lượng NCKH của NH.  Trên cơ sở Quy 

định sinh viên NCKH theo Quyết định số 769/ QĐ- ĐHPY của Hiệu trưởng trường ĐHPY ngày 

31/12/2015, đến năm 2021, Nhà trường xây dựng lại quy định NCKH sinh viên theo Quyết định 

số 471/QĐ-ĐHPY, đây là cơ sở pháp lý cho việc triển khai hoạt động NCKH của sinh viên, đẩy 

mạnh hoạt động NCKH sinh viên toàn trường [H23.2.026]. Trong quy định mới ban hành, ngoài 

chuẩn hóa quy trình và các biểu mẫu về quản lý hoạt động NCKH của SV, Nhà trường còn cải 

tiến công tác hành chính: hệ thống hóa các quy định, các thể lệ thành văn bản thống nhất giúp 

GV hướng dẫn và SV thuận lợi trong quá trình thực hiện, hoàn tất đề tài. Ngoài ra, kinh phí cho 



458 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

hoạt động NCKH sinh viên cũng được điều chỉnh. Theo quy định cũ, sinh viên thực hiện đề tài 

NCKH được hỗ trợ tối đa không quá 3.000.000 VNĐ. Ở quy định mới, mức kinh phí được linh 

hoạt tuỳ theo tính chất, nội dung đề tài. Trường có chính sách khen thưởng cho thành tích NCKH 

của sinh viên như cấp giấy khen và giấy chứng nhận sinh viên NCKH, cộng thêm điểm thưởng 

vào điểm rèn luyện của học kỳ, xem xét đề xuất đề tài dự thi các cấp cao hơn …Tại quy định 

mới ban hành, nhà trường cũng bổ sung điều khoản về hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Bên cạnh đó, phòng QLKH&HTQT cũng phân công một chuyên viên phụ trách công tác NCKH 

của SV, thực hiện quản lý, giám sát, hỗ trợ hoạt động SV NCKH trong toàn trường [H23.2.027]. 

Nhà trường đã có đầy đủ văn bản quy định cụ thể và có hệ thống theo dõi, giám sát chặt 

chẽ, hiệu quả về loại hình, số lượng và chất lượng nghiên cứu của người học, có CSDL luôn 

được cập nhật, đối sánh để cải tiến. 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được 

xác lập, giám sát và so sánh để cải tiến 

Điều 4 Chương II của Quy định về hoạt động NCKH của Trường ĐHPY đã quy định các 

loại hình công bố khoa học bao gồm: “ Bài đăng trên các tạp chí quốc tế: Tạp chí chuyên ngành 

quốc tế là tạp chí có trong danh mục của Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ (ISI) bao gồm SCI 

(Science Citation Index), SCIE (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Sciences 

Citation Index) và A & HCI (Arts & Humanities Citation Index) hoặc Scopus (nhà xuất bản 

Elsevier, Hà Lan);  Danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng Chức danh giáo 

sư nhà nước tính điểm là danh sách được Hội đồng CDGSNN công bố hàng năm; Tạp chí có 

mã số ISSN; tạp chí Khoa học Đại học Phú Yên; Các bài báo được chấp thuận tại các hội thảo 

khoa học trong và ngoài nước; Sách chuyên khảo, tải liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn học 

tập, các nghiên cứu phục vụ giảng dạy” [H23.3.001]. 

Khối lượng các công bố khoa học được xác định trong CLPT của Nhà trường 

[H23.3.002]. Số lượng này được cụ thể hóa qua kế hoạch hoạt động NCKH hằng năm của 

P.QLKH-HTQT [H23.3.003], và kế hoạch hoạt động hằng năm của TCKH [H23.3.004].  

Loại hình và số lượng công bố được theo dõi, giám sát bởi P. QLKH&HTQT; P.TCKH 

và thực hiện theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm 
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trực thuộc Trường Đại học Phú Yên. Trong đó điều 8 của Quy định rõ Phòng QLKH-HTQT có 

nhiệm vụ “Tổ chức tuyển chọn, biên tập, xuất bản các tài liệu khoa học của Trường”;  điều 15 

của Quy định, P.TCKH có nhiệm vụ “ Tổ chức biên tập, xuất bản Tạp chí; phối hợp với Phòng 

Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế và các thành viên khác trong Hội đồng Biên tập để thẩm 

định, biên tập và xuất bản Tạp chí” [H23.3.005]. Hằng năm, P. QLKH&HTQT có thông báo về 

việc thống kê số tiết thực hiện NCKH của GV gửi các đơn vị yêu cầu thống kê, gửi  minh chứng 

về các bài báo, thông tin khoa học đã được công bố trong nước và quốc tế bao gồm cả các trích 

dẫn [H23.3.006]. CBGV tiến hành theo hướng dẫn và gửi minh chứng về P.QLKH&HTQT 

[H23.3.007]. Phòng có nhiệm vụ thống kê số tiết thực hiện nhiệm vụ NCKH của GV [H23.3.008]. 

Căn cứ thống kê số tiết thực hiện nhiệm vụ NCKH của GV, phòng phân loại các loại hình và số 

lượng các trích dẫn công bố khoa học [H23.3.009]. 

Ngoài ra, Phòng có trách nhiệm lập danh sách và lưu trữ cơ sở dữ liệu này theo từng năm, 

bản in và phần mềm Word, Excel. Giai đoạn 2016 - 2020, CBGV Trường có 10 giáo trình, sách 

chuyên khảo ( dưới dạng công trình NCKH), tham khảo; 34 bài báo được công bố trên các tạp chí 

quốc tế; 334 bài báo được công bố trên các tạp chí trong nước; 26 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế; 260 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo trong nước, 187 bài báo giảng viên đăng trên 

tạp chí Đại học Phú Yên. Trong giai đoạn này, SV Trường có 104 khóa luận/đồ án tốt nghiệp; 

Năm học 2016-2017, có 7 sinh viên với 3 báo cáo  đăng trên kỷ yếu hội thảo sinh viên và cán bộ 

trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc. Năm học 2019-2020 có 01 báo cáo đăng trên kỷ yếu 

hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc. Có 4 bài báo của sinh viên 

được đăng trên tạp chí chuyên  ngành của Đại học Phú Yên [H23.3.010]. 

Thông tin phản hồi về loại hình, số lượng công bố khoa học do P.QLKH&HTQT thu thập 

từ báo cáo hằng năm của Nhà trường, tổng hợp ý kiến của CBGV tại hội nghị CBVC; hội nghị 

cộng tác viên TCKH, cuộc họp giao ban của Nhà trường [H23.3.011] [H23.3.012], [H23.3.013]. 

P. QLKH-HTQT còn xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về các loại 

hình và số lượng các công bố khoa học thông qua phiếu khảo sát [H23.3.014]. Đối tượng khảo sát 

mỗi năm 100 -105 CBGV, 100-105 sinh viên Nhà trường.  Kết quả đạt được như sau:  

Kết quả khảo sát đạt được như sau: Đánh giá về số lượng các bài báo đăng trên hội nghị, 

hội thảo cấp Trường, tỷ lệ hài lòng trên 80%. Cụ thể: Năm học 2017-2018: 86, 8%; Năm 2018-

2019: 81,9 %; Năm 2019-2020: 82,4 %; Năm 2020-2021: 93,1%; Năm 2021-2022: 84,5%. Đánh 
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giá về chất lượng hội nghị khoa học cấp Trường, tỷ lệ hài lòng 80%. Cụ thể: Năm học 2017-

2018: 84,9%; Năm 2018-2019: 80 %; Năm 2019-2020: 79,4 %; Năm 2020-2021: 91,2%; Năm 

2021-2022: 82,5%. Đánh giá chất lượng công bố qua quy trình phản biện của TCKH ĐHPY, tỷ 

lệ hài lòng trên 80%. Cụ thể: Năm học 2017-2018: 82,1%; Năm 2018-2019: 82,9 %; Năm 2019-

2020: 81,4 %; Năm 2020-2021: 92,2%; Năm 2021-2022: 84,5%. Đánh giá chất lượng công bố 

khoa học từ các đề tài nghiên cứu được nghiệm thu qua công tác đánh giá nghiệm thu đề tài 

NCKH của Trường đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Bộ GDĐT, tỷ lệ hài lòng trên 70%. 

Cụ thể: Năm học 2017-2018: 78,3%; Năm 2018-2019: 80%; Năm 2019-2020: 78,4%; Năm 

2020-2021: 87,3%; Năm 2021-2022: 78,6%.  Nhìn chung, từ năm 2017 -2021 cho thấy đa phần 

giảng viên đều tham gia các loại hình công bố khoa học.  Theo kết quả khảo sát trên 70% cho 

thấy sự hài lòng đối với loại hình  và số lượng các công bố các bài báo trên hội nghị hội thảo 

khoa học các cấp, trên tạp chí khoa học  [H23.3.015].  

Trường ban hành Quy định hoạt động so chuẩn, đối sánh của Trường Đại học Phú Yên 

[H23.3.016]. Nhà trường xây dựng kế hoạch so chuẩn đối sánh [H23.3.017]. Phòng P. QLKH-

HTQT căn cứ  Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ hằng năm của Nhà trường 

và thông báo tổng số tiết thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của CBGV để thực hiện báo 

cáo đối sánh so chuẩn về các loại hình và số lượng NCKH ( bao gồm các công bố khoa học) 

[H23.3.018], [H23.3.019], [H23.1.020]. 

Bảng 23.3.3. Đối sánh các công bố khoa học của Trường qua các năm 

Các loại hình 

công bố khoa 

học, bao gồm cả 

trích dẫn 

Thời gian (năm) Tổng 

số 2016 2017 2018 2019 2020 

Báo cáo tổng kết đề 

tài cấp tỉnh 

0 1 1 1 0 3 

Báo cáo tổng kết đề 

tài cơ sở của CBGV 

6 5 8 8 9 36 

Báo cáo tổng kết đề 

tài cơ sở của SV 

11 7 4 3 1 26 
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- Giáo trình, sách 1 1 0 0 0 2 

Sách chuyên khảo, 

tham khảo, hướng dẫn 

3 0 2 1 2 8 

Bài báo đăng tạp chí 

khoa học trong nước 

67 88 65 69 45 334 

Bài báo đăng tạp chí 

khoa học nước ngoài 

(ISI, SCI, SCIE, SSCI, 

Scoup) 

5 4 6 11 8 34 

Báo cáo đăng tại Hội 

nghị trong nước 

68 45 67 22 58 260 

Báo cáo đăng tại Hội 

nghị nước ngoài 

1 5 1 12 7 26 

Bài báo đăng trên Tạp 

chí Trường Đại học 

Phú Yên 

41 42 36 38 30 187 

Giải thưởng nghệ 

thuật 

2 1 2 1 0 6 

Sản phẩm chuyển 

giao KHCN 

0 0 0 0 0 0 

 205 199 192 166 160 922 

 Qua số liệu thống kê trên nhận thấy số lượng và loại hình công bố khoa học của CBGV và 

SV qua các năm không có sự gia tăng nhiều. Nguyên nhân do đội ngũ CBGV thực hiện nhiệm 

vụ NCKH của Nhà trường chưa thật sự đồng đều, một số CBGV không đáp ứng được yêu cầu 

về năng lực NCKH.  

Về chất lượng các công bố khoa học của Trường ĐHPY trên TCKH được thể hiện qua 

phiếu phản biện các bài báo của GV Trường Đại học Phú Yên [H23.3.021]. Và một số công bố 

khoa học của GV tham gia cùng đối tác bên ngoài trường được thể hiện qua việc được đăng bài 

trên các tạp chí uy tín có mã ISSN và ISI hoặc Scoup [H23.3.022]. 
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Cuối mỗi năm học, P.QLKH-HTQT họp tổng kết hoạt động NCKH và rà soát đánh giá 

số lượng, loại hình công bố khoa học [H23.3.023]. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã điều chỉnh, 

cải tiến số lượng, loại hình công bố khoa học. Năm 2019, ban hành quy định khen thưởng các 

hoạt động KHCN của Trường ĐHPY [H23.3.024]. Trong đó, quy định cá nhân, đơn vị thuộc 

Trường có các công trình khoa học được xuất bản và công bố trên các ấn phẩm khoa học có 

uy tín thì được tặng giấy khen của Hiệu trưởng và kèm theo tiền thưởng như: Bài báo khoa 

học được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế trong danh mục ISI, SCI, SCIE 

hoặc Scopus có mức thưởng 2.000.000đ/ bài báo. Sách được xuất bản ở nước ngoài bằng ngôn 

ngữ tiếng nước ngoài, có chỉ số ISBN ( phục vụ cho hoạt động dạy và học) có mức thưởng 

1.000.000đ/ quyển. Giáo trình được xuất bản ở nước ngoài bằng tiếng nước ngoài, có chỉ số 

ISBN ( phục vụ cho hoạt động dạy và học) có mức thưởng 1.000.000đ/ quyển. Sách/ giáo trình 

được xuất bản ở trong nước bằng ngôn ngữ tiếng Việt, có chỉ số ISBN ( phục vụ cho hoạt động 

dạy và học) có mức thưởng 500.000đ/ quyển. Năm 2021, Nhà trường ban hành quy định 

248/QĐ-DHPY ngày 11.6.2021 về việc Nghiên cứu khoa học giảng viên trường ĐHPY 

[H23.3.025].  Trong đó, điều chỉnh mới một số nội dung như: “đề tài, chương trình KHCN 

cấp phải có ít nhất 01 bài bài khoa học liên quan đến công trình” và “Giảng viên có bài báo 

đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước được tính điểm (theo quy định của 

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước hoặc Tạp chí có phản biện (có mã số ISSN) hoặc của 

Tạp chí Khoa học Đại học Phú Yên được xem hoàn thành nhiệm vụ NCKH của năm học đó 

(được tính 195 giờ chuẩn)”. Các đề tài NCKH nghiệm thu phải có bài báo NCKH được đăng 

trên tạp chí chuyên ngành. Ngoài ra, Nhà trường cũng tăng cường tổ chức các hội nghị hội 

thảo các cấp, ít nhất 01 hội thảo cấp Trường/ năm học để tạo cơ hội cho GV giao lưu, trao đổi 

kinh nghiệm NCKH và đăng bài báo khoa học. [H23.3.026].   

Nhà trường đã có đầy đủ văn bản quy định cụ thể và có hệ thống theo dõi, giám sát chặt 

chẽ, hiệu quả về loại hình, số lượng và chất lượng công bố khoa học, có CSDL luôn được cập 

nhật, đối sánh để cải tiến. 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 
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Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến 

Theo điều 2 chương I, Quy định số 224/ QĐ-ĐHPY ( 10.5.2017) về quản lý hoạt động 

sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Phú Yên, loại hình SHTT của Trường ĐHPY bao gồm: “tác 

phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích 

hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, giống cây trồng, vật liệu nhân 

giống…..” [H23.4.001]. Tuy nhiên, quy định còn mang tính chung và chưa cụ thể về loại hình 

hoạt động SHTT. Năm học 2021-2022, Nhà trường ban hành Quy định số 472/QĐ-ĐHPY ngày 

25/11/2021 về quy chế quản trị tài sản trí tuệ để bổ sung về loại hình SHTT của nhà trường. 

Theo Quy định SHTT mới ban hành thì loại hình SHTT của Trường ĐHPY  được nêu rõ và bổ 

sung:  Tài sản trí tuệ của Trường ĐHPY là các tác phẩm trí tuệ của Viên chức, Người học và 

Cộng tác viên của Trường sáng tạo hoặc là sản phẩm trong quá trình thực hiện các hợp đồng 

thuê khoán chuyên môn, bằng nguồn lực của Trường ĐHPY được tạo ra từ các yếu tố trên, bao 

gồm không giới hạn:  kết quả, sản phẩm trí tuệ của công trình nghiên cứu khoa học, các đề tài, 

dự án khoc học công nghệ…; giáo trình, bài giảng, tài liệu chuyên khảo, tham khảo, báo cáo 

khoa học, bài báo…; sáng kiến cải tiến kĩ thuật; quy trình công nghệ, máy móc, thiết bị, linh -

phụ kiện chế tạo được tạo ra trong quá trình nghiên cứu triển khai; chương trình máy tính, cơ 

sở dữ liệu; giống cây trồng; nhãn hiệu hàng hóa - dịch vụ, bó mật kinh doanh, tài sản khác được 

tạo ra từ hoạt động trí tuệ.[H23.4.002]  

Số lượng TSTT được xác định trong kế hoạch hoạt động NCKH hằng năm của Trường 

và kế hoạch hoạt động của Trung tâm khoa học công nghệ [H23.4.003], [H23.4.004].  

 Theo điều 6, chương 2 quy định về SHTT (QĐ 224/ QĐ-ĐHPY ngày 10.5.2017 về quy 

chế quản trị tài sản trí tuệ của Trường ĐHPY có quy định trách nhiệm các đơn vị, bộ phận trong 

việc theo dõi, giám sát các loại hình và số lượng TSTT, cụ thể: “Phòng Quản lý khoa học –Hợp 

tác quốc tế có chức năng giúp Nhà trường quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và thực hiện các 

nhiệm vụ sau đây: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý hoạt động SHTT; Xây dựng 

văn bản quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của cơ sở giáo dục đại học; Tổ chức việc ghi nhận, 

khai báo, quản lý TSTT của Nhà trường; Tổ chức, thực hiện việc xác lập quyền SHTT; Tổ chức 

khai thác thương mại tài sản trí tuệ; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định về SHTT tại 

Trường ĐHPY; Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong văn bản hướng dẫn cụ thể 
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thực hiện Quy định phù hợp với sự phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn. Ngoài ra, 

việc quản lý TSTT Trường ĐHPY thực hiện theo điều 8 chương II chức năng nhiệm vụ các đơn 

vị, trong Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học Phú Yên (132/QĐ-

ĐHPY, Ngày 19.4.2019) quy định trách nhiệm của Phòng QLKH - HTQT trong việc “Hỗ trợ 

đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật 

về sở hữu trí tuệ” [H23.4.005]. Và Quyết định số 472/QĐ-ĐHPY ngày 25/11/2021 về quy chế 

quản trị tài sản trí tuệ của Trường ĐHPY quy định trách nhiệm các đơn vị, bộ phận liên quan 

trong việc theo dõi, giám sát, quản lý các loại hình và số lượng TSTT:  “ Những người đứng đầu 

các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ phòng QLKH-HTQT” hoặc theo 

khoản 4 điều 35 mục IV có quy định “Bộ phận quản trị tài sản trí tuệ có trách nhiệm tổ chức 

thẩm định giá trị các tài sản trí tuệ và các thông tin mật trong các danh mục quản lý tài sản trí 

tuệ. Cần thiết có thể thành lập tổ thẩm định hoặc hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng thành lập” 

[H23.4.006]. P. QLKH-HTQT phân công nhân viên phụ trách công tác liên quan đến việc thi 

hành các chức năng về quản lý hoạt động SHTT của Nhà trường [H23.4.007]. 

CSDL về TSTT được cập nhật trên phần mềm Word, Excel và bản in lưu trữ tại P.QLKH-

HTQT và một số bộ phận, đơn vị liên quan. Theo thống kê từ năm 2017-2021, số lượng TSTT 

của Nhà trường bao gồm: 39 đề cương, đề tài NCKH các cấp (cấp Tỉnh và cơ sở) [H23.4.008]; 

[H23.4.009] , 654 công bố khoa học ( bao gồm hội nghị/ hội thảo/ tạp chí trong và ngoài nước) 

[H23.4.010], 109 bài báo đăng trên tạp chí ĐHPY (tác giả là cán bộ giảng viên trong trường) 

[H23.4.011], 26 đề tài NCKH sinh viên [H23.4.012]; 104 khóa luận tốt nghiệp  [H23.4.013];  

hệ thống ngân hàng câu hỏi và đề thi  [H23.4.014]; 08 giải thưởng về NCKH (06 giảng viên và 

02 sinh viên) [H23.4.015]. 

Trường ban hành Quy định hoạt động so chuẩn, đối sánh của Trường Đại học Phú Yên 

[H23.4.016]. Nhà trường xây dựng kế hoạch so chuẩn đối sánh [H23.4.017]. Hằng năm, P. 

QLKH-HTQT căn cứ thông báo tổng số tiết thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của CBGV 

để thực hiện báo cáo đối sánh so chuẩn về các loại hình và số lượng các NCKH của CBGV 

[H23.4.018]; [H23.4.019]. 

Bảng 23.4.1. Đối sánh loại hình và số lượng các TSTT của Trường                                

qua các năm từ 2016- 2020 

Thời gian (Năm học) Tổng số 
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Các loại hình nghiên cứu 

(TSTT) 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018 -

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Đề tài cấp quốc gia 

(Hợp tác nghiên cứu) 

1 1 1 0 3 6 

Đề tài cấp tỉnh 1 1 1 0 1 3 

Đề tài cơ sở (Cấp Trường) 16 11 8 7 5 47 

- Giáo trình, sách 

- Sách chuyên khảo, tham 

khảo, hướng dẫn 

1 1 0 0 0 2 

3 0 2 1 2 8 

Bài báo đăng tạp chí khoa 

học trong nước 

67 88 65 69 45 334 

Bài báo đăng tạp chí khoa 

học nước ngoài (ISI, SCI, 

SCIE, SSCI, Scoup) 

5 4 6 11 8 34 

Báo cáo đăng tại Hội nghị 

trong nước 

68 45 67 22 58 260 

Báo cáo đăng tại Hội nghị 

nước ngoài 

1 5 1 12 7 26 

Bài báo đăng trên Tạp chí 

Trường Đại học Phú Yên 

41 42 36 38 30 187 

Giải thưởng nghệ thuật 2 1 2 1 0 6 

Sản phẩm chuyển giao 

KHCN 

0 0 0 0 0 0 

Tổng  205 199 189 161 159 913 

Qua số liệu thống kê trên nhận thấy số lượng và loại hình các tài sản trí tuệ của CBGV 

và SV qua các năm từ 2016- 2021 không có sự gia tăng nhiều. Nguyên nhân do đội ngũ CBGV 

thực hiện nhiệm vụ NCKH của Nhà trường chưa thật sự đồng đều, một số CBGV không đáp 

ứng được yêu cầu về năng lực NCKH. Nguồn kinh phí chi cho hoạt động NCKH của Nhà trường 
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còn hạn chế, không khuyến khích cán bộ giảng viên tham gia hoạt động NCKH và đăng ký tài 

sản trí tuệ. 

        Nhà trường rà soát bằng hình thức lấy ý kiến của CBGV và SV các chỉ số về loại 

hình và số lượng TSTT thông bao biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động NCKH hằng năm 

của Phòng QLKH-HTQT và Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH [H23.4.020]. Tổng hợp ý kiến 

đóng góp của VC, GV và người lao động trong hội nghị cán bộ viên chức hằng năm của Nhà 

trường [H23.4.021]. Ngoài ra, hằng năm P. QLKH-HTQT còn xây dựng kế hoạch lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan về các loại hình và số lượng TSTT - SHTT thông qua phiếu 

khảo sát. [H23.4.022] 

Đối tượng khảo sát mỗi năm từ năm 2017-2021 từ 90- 100 CBGV nhà trường. Kết quả 

khảo sát cho thấy: Đánh giá độ hài lòng của GV về việc Nhà trường có ban hành và phổ biến 

các chính sách chính sách về sở hữu trí tuệ, tỷ lệ hài lòng trên chỉ đạt từ 40- 50%. Cụ thể: Năm 

học 2017-2018: 45,3%; Năm học 2018-2019: 41%; Năm học 2019-2020: 42,2%; Năm học 

2020-2021: 51%; Năm học 2021-2022: 44,7%. Đánh giá độ hài lòng của giảng viên về việc 

giảng viên có nhận được sự hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, tỷ lệ hài lòng thấp chỉ đạt 

30%-35% mỗi năm. Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi, việc thẩm định ngân hàng 

câu hỏi đề thi, việc sử dụng câu hỏi đề thi, khai thác thương mại, logo của Trường, việc đăng 

ký nhãn hiệu, logo của Trường, mức độ hài lòng 60%-70%. [H23.4.023] 

Cải tiến lĩnh vực SHTT: Trên cơ sở rà soát, lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan, Nhà 

trường nhận thấy lĩnh vực SHTT của Trường vẫn còn hạn chế. Cho nên, Trường giao Trung 

tâm khoa học công nghệ xây dựng kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN (trong đó đặc biệt chú 

trọng  số lượng và loại hình TSTT và SHTT của Nhà trường) [H23.4.024]. Để khuyến khích 

CBGV và SV tham gia khai thác và tạo ra giá trị TSTT, năm 2021, Nhà trường ban hành Quy 

chế quản trị TSTT Trường Đại học Phú Yên (472/ QĐ-ĐHPY ngày 25.11.2021). Trong đó, có 

cải tiến công tác khải thác và phân bổ lợi ich từ các tài sản trí tuệ Cụ thể: Phân chia thu nhập 

từ những tài sản trí tuệ là sản phẩm của đề tài, dự án sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà trường. 

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc có quy định khác, sau khi đã trừ các chi phí (nếu có), gồm: 

thuế, phí, lệ phí đăng ký xác lập quyển, tìm kiếm đối tác, giao kết hợp đồng, nộp cơ quan cấp 

kinh phí, trích nộp Quỹ Khoa học Công nghệ Trường Đại học Phú Yên và các loại phí, lệ phí 

khác, việc hưởng thu nhập và lợi ích từ việc sử dụng và khai thác các Tài sản trí tuệ được tính 
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như sau: Tác giả, đồng tác giả được hưởng 30% tổng giá trị thực tế; Trường Đại học Phú Yên 

được hưởng 70% tổng giá trị thực tế” “Đối với những trường hợp đạt được kết quả vượt mức 

giá trị thực tế sẽ đề xuất Hiệu trưởng quyết định trả thù lao riêng và khen thưởng phù hợp Quy 

chế Khen thưởng Trường ĐHPY và các quy định pháp luật khác. Đối với các tài sản trí tuệ 

không phải là đề tài, dự án sử dụng kinh phí Nhà nước, thu nhập hoặc lợi nhuận phát sinh sẽ 

được phân chia dựa theo thỏa thuận giữa hai bên. Hằng năm, Trường trích một phần lợi nhuận 

sau thuế từ các tài sản trí tuệ được thương mại hóa để đảm bảo kinh phí cho kế hoạch hoạt 

động quản trị tài sản trí tuệ của năm tiếp theo [H23.4.025]. Ngoài ra, Nhà trường thông báo 

những buổi tập huấn về SHTT đến CBGV và SV biết tham gia học tập [H23.4.026]. Năm 

2021, Nhà trường ban hành Quy định về trích dẫn và chống đạo văn [H23.4.027]. Trước khi 

ban hành văn bản, Nhà trường có thông báo góp ý về quy định trích dẫn và chống đạo văn 

[H23.4.028]. 

Cải tiến nâng cao chất lượng và số lượng các công bố khoa học. Năm 2019, ban hành 

Quy định 376/QĐ-ĐHPY ngày 26.8.2019 về việc khen thưởng các hoạt động KHCN của 

Trường ĐHPY [H23.4.029]. Trong đó, quy định cá nhân, đơn vị thuộc Trường có các công 

trình khoa học được xuất bản và công bố trên các ấn phẩm khoa học có uy tín thì được tặng 

giấy khen của Hiệu trưởng và kèm theo tiền thưởng như: Bài báo khoa học được đăng trên tạp 

chí khoa học chuyên ngành quốc tế trong danh mục ISI, SCI, SCIE hoặc Scopus có mức thưởng 

2.000.000đ/ bài báo. Sách được xuất bản ở nước ngoài bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài, có chỉ 

số ISBN ( phục vụ cho hoạt động dạy và học) có mức thưởng 1.000.000đ/ quyển. Giáo trình 

được xuất bản ở nước ngoài bằng tiếng nước ngoài, có chỉ số ISBN ( phục vụ cho hoạt động 

dạy và học) có mức thưởng 1.000.000đ/ quyển. Sách/ giáo trình được xuất bản ở trong nước 

bằng ngôn ngữ tiếng Việt, có chỉ số ISBN ( phục vụ cho hoạt động dạy và học) có mức thưởng 

500.000đ/ quyển. Năm 2021, Nhà trường ban hành quy định 248/QĐ-DHPY ngày 11.6.2021 

về việc Nghiên cứu khoa học giảng viên trường ĐHPY [H23.4.030].  Trong đó, điều chỉnh 

mới một số nội dung như: “đề tài, chương trình KHCN cấp phải có ít nhất 01 bài bài khoa 

học liên quan đến công trình” và “Giảng viên có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước được tính điểm (theo quy định của Hội đồng Chức danh Giáo sư 

Nhà nước hoặc Tạp chí có phản biện (có mã số ISSN) hoặc của Tạp chí Khoa học Đại học 

Phú Yên được xem hoàn thành nhiệm vụ NCKH của năm học đó (được tính 195 giờ chuẩn)”. 
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Các đề tài NCKH nghiệm thu phải có bài báo NCKH được đăng trên tạp chí chuyên ngành. 

Ngoài ra, Nhà trường cũng tăng cường tổ chức các hội nghị hội thảo các cấp, ít nhất 01 hội 

thảo cấp Trường/ năm học để tạo cơ hội cho GV giao lưu, trao đổi kinh nghiệm NCKH và 

đăng bài báo khoa học. [H23.4.031].   

Nhà trường đã có đầy đủ văn bản quy định cụ thể và có hệ thống theo dõi, giám sát chặt 

chẽ, hiệu quả về loại hình, số lượng và chất lượng TSTT, có CSDL về TSTT luôn được cập 

nhật, đối sánh để cải tiến. Tuy nhiên, CBGV và SV chưa thực sự quan tâm đến việc đăng ký 

SHTT cho các sản phẩm, công trình NCKH của mình. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến 

Nhà Trường chưa có quy định cụ thể của việc phân bố ngân quỹ cho từng loại hình 

NCKH. Việc phân bổ ngân quỹ cho từng loại hình NCKH dựa trên những quy định của Nhà 

nước, Bộ, Tỉnh như: Nghị  định  số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định việc đầu 

tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo 

dục đại học; Thông tư 27/ 2015/TTLT-BKHCN-BTC về quy định khoán chi thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 

về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ kinh phí dự toán và quyết toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định 63/ 2015/ QĐ- 

UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc Ban hành Quy 

định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước do tỉnh Phú Yên quản lý. Nhà Trường chỉ có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ. 

[H23.5.001], [H23.5.002], [H23.5.003], [H23.5.004], [H23.5.005]. Việc phân bố kinh phí về 

hoạt động NCKH Trường ĐHPY căn cứ công văn đề xuất chi cho hoạt động NCKH của 

P.QLKH-HTQT hằng năm gửi P.KHTC trình Hiệu trưởng phê duyệt [H23.5.006]. 

 Tổng chi cho hoạt động NCKH và CGCN đã tương đối đáp ứng các quy định hiện hành và 

nhu cầu của Nhà trường [H23.5.007], [H23.5.008]. 

 

 Bảng 23.5.1: Thống kê các khoản chi cho nghiên cứu khoa học 

Giai đoạn: 2017-2021 



469 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

NCKH (4) (khoản chi cho nghiên cứu khoa học 

cấp trường/cấp tỉnh/cấp quốc gia) 

Hội Thảo (5) (các khoản chi cho hoạt 

động tổ chức hội thảo trong trường 

ĐHPY và tham gia hội thảo của GV) 

Chi từ 

NSNN 
Tỉnh cấp 

Chi từ 

nguồn 

thu 

Cộng 
Chi từ 

NSNN 

Chi từ 

nguồn 

thu 

Cộng 

163.963 131.980 1.810 297.753 396.268 33.132 429.400 

225.403 274.000 0 499.403 165.529   165.529 

126.260 346.494 31.329 504.083 89.915   89.915 

73.583 194.223 35.441 303.247 1.670   1.670 

  74.298 100.911 175.209   113.875 113.875 

589.209 1.020.995 169.491 1.779.695 653.382 147.007 800.389 

 

 

Bảng 23.5.2: Thống kê các khoản chi cho nghiên cứu khoa học 

Giai đoạn: 2017-2021 

PT Đội ngũ (6) (tiền lương hằng tháng cho các 

nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài, tiền chi 

cho GV đi bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn ...) 

Đầu tư TTB 

NCKH (7) (khoản 

chi cho TTB phục 

vụ NCKH Vd: cải 

tiến phòng thí 

nghiệm, xây dựng 

vườn ươm , phòng 

hội thảo, tiền chi 

cho các TTB phục 

TỔNG CHI 

Lương 

hàng tháng 

Chi GV đi bồi dưỡng 

ngắn hạn, tập huấn 
Cộng 
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vụ các học phần 

thực hành…) 

NSNN 
Nguồn 

thu 
    

  

190.258 619.741 32.846 842.845 0 1.569.998 

321.530 424.145 0 321.530 67.700 1.054.162 

535.631 353.097 0 535.631 121.582 1.251.211 

679.006 150.418 0 679.006 3.000 986.923 

733.730 0 0 733.730 17.644 1.040.458 

2.460.155 1.547.401 32.846 3.112.742 209.926 5.902.752 

 Việc thu thập thông tin phản hồi về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng 

loại hoạt động nghiên cứu thực hiện thông qua tổng hợp góp ý trong hội nghị CB, VC và người 

lao động hằng năm của Trường  [H23.5.09]. Ngoài ra, hằng năm P. QLKH-HTQT còn xây dựng 

kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về các mức độ phù hợp, minh bạch của ngân 

quỹ cho từng loại hình hoạt động NCKH. Trong 5 năm ( 2017-2021) nhà trường đã khảo sát 100 

CBGV về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động NCKH 

[H23.5.010]. Kết quả khảo sát như sau: Đánh giá mức độ hài lòng của CBGV về iệc phân bổ 

kinh phí cho từng loại hình NCKH có hợp lý không, tỷ lệ hài lòng đạt  trên 50%. Cụ thể: Năm 

học 2017-2018: 64,2%; Năm học 2018-2019: 59%; Năm học 2019-2020: 58,8%; Năm học 2020-

2021: 66,7%; Năm học 2021-2022: 64,1% . Đánh giá mức độ hài lòng của CBGV về chế độ 

nhuận bút của tạp chí khoa học ĐHPY, tỷ lệ hài lòng trên 50%. Cụ thể: Năm học 2017-2018: 

65,1%; Năm học 2018-2019: 65,2%; Năm học 2019-2020: 63,7%; Năm học 2020-2021: 75,5%; 

Năm học 2021-2022: 95,1% [H23.5.011]. 

 Trong Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học Phú Yên ( 132/QĐ-

ĐHPY, ngày 19.4.2019) có quy định nhiệm vụ phòng KHTC chịu trách nhiệm chính trong việc 

giám sát việc phân bố ngân quỹ:“ Xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách theo đúng chế độ chính 

sách và các thủ tục tài chính của Nhà nước đảm bảo phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, NCKH 

và các hoạt động khác của Nhà trường trên cơ sở chính sách của Nhà nước và Quy chế chế chi 

tiêu nội bộ của Trường”; “Quản lý kiếm soát việc thu chi tài chính của đơn vị, hướng dẫn, kiểm 

tra các tổ chức, cá nhân trong Nhà trường về chi tiêu mua sắm, phân phối, sử dụng, bảo quản 
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các loại vật tư, tài sản của Trường theo đúng quy định”. Ngoài ra, P.QLKH-HTQT có nhiệm 

vụ “phối hợp với Phòng KHTC giúp Hiệu trưởng phân bổ, quản lý kinh phí NCKH và chuyển 

giao công nghệ” [H23.5.012].  Theo điều 5 của Quy định về hoạt động NCKH Trường ĐHPY 

( 248/QĐ-ĐHPY ngày 11/6/2021) có phân công nhiệm vụ của tổ thẩm định kinh phí các đề tài 

NCKH: “ xác định mức kinh phí cần thiết để thực hiện đề tài, trên nguyên tắc bảo đảm phù hợp 

với nội dung, quy mô nghiên cứu, bố trí đủ kinh phí thực hiện NCKH”. Căn cứ Quy định, hằng 

năm Trường thành lập Ban quản lý đề tài NCKH cấp Trường. Ban Quản lý có trách nhiệm giám 

sát việc thực hiện các đề tài NCKH của CBGV được triển khai trong năm học [H23.5.013].  

Phòng QLKH-HTQT và phòng KHTC hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở lập dự toán 

kinh phí NCKH, định mức kinh phí cho từng loại hình nghiên cứu phù hợp với quy định hiện 

hành, theo đúng mức cho trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H23.5.014]. Trường có thành lập Ban 

thanh tra nhân dân. Ban này có nhiệm vụ giám sát tất cả các hoạt động của Nhà trường, trong 

đó có hoạt động tài chính [H23.5.015]. Hằng năm, tại Hội Nghị CBVC, Ban Thanh tra nhân dân 

có nhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động của Trường ĐHPY, trong đó có nêu rõ kết quả giám 

sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, việc 

chấp hành chế độ quản lý tài chính [H23.5.016].   

 Trên cơ sở báo cáo tổng kết hằng năm về tài chính Trường Đai học Phú Yên và bảng tổng 

hợp khoản mục chi của Nhà trường từ năm 2017-2021. Nhà trường tiến hành đối sánh ngân quỹ 

cho từng loại hoạt động nghiên cứu để điểu chỉnh ngân cho phù hợp thực tế [H23.5.017].   

Bảng 23.5.3. Đối sánh ngân quỹ NCKH của Trường qua các năm (đơn vị tính: Triệu đồng) 

ST

T

  

Loại chi 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng  

I Chi cho 

CBGV 

      

1 Đề tài các cấp 

(Trường/ 

Tỉnh/ quốc 

gia) 

 297.753   499.403 504.083 303.247 175.209 1.779.695 
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2 Phát triển 

nhân lực 

NCKH (Đào 

tạo nhân lực) 

 842.845 321.530 535.631 679.006 733.730 3.112.742 

3 Mua sắm 

phục vụ 

NCKH 

 0 67.700 121.582 3.000 17.644 209.926 

4 Chi cho hoạt 

động Hội 

nghị, hội thảo 

 429.400 165.529 89.915 1.670 113.875 800.389 

5 Chi cho hoạt 

động khen 

thưởng 

1.950.000 1.450.000 700.000 8.623.000 17.757.000 30.480.000 

II Chi cho 

người học 

836.006 817.250 749.960 382.635 365.085 3.150.936 

Trên cơ sở kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về hoạt động NCKH, Nhà trường 

xây dựng kế hoạch cải tiến các chính sách liên quan đến ngân quỹ dành cho hoạt động NCKH 

nhằm đẩy mạnh hoạt động KHCN ngày càng phát triển. Năm 2019, Nhà trường ban hành Quy 

định khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Phú Yên như: “tặng 

giấy khen của Hiệu trưởng kèm theo tiền thưởng cho tác giả (tập thể) có công trình đạt giải 

thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước”; “tặng giấy khen của Hiệu trưởng kèm theo tiền thưởng 

1.000.000đ/ sản phẩm cho CBGV có thành tích trong việc chuyển giao công nghệ, thương mại 

hóa sản phẩm mang lại nguồn thu cho Nhà trường” [H23.5.018]. Cụ thể, hằng năm, trên cơ sở 

thống kê số tiết thục hiện giờ NCKH, P.QLKH-HTQT đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, 

giảng viên có thành tích NCKH. Đối với cán bộ không mang mã ngạch giảng vượt trên 200 tiết; 

đối với giảng viên có mã ngạch trên 300 tiết sẽ được khen thưởng theo chuyên đề [H23.5.019]. 

Đối với đề tài NCKH của sinh viên, căn cứ vào kết quả xét duyệt của hội đồng thẩm định các 

đề tài NCKH sinh viên được đề nghị xét thưởng. P.QLKH-TQT đề nghị Nhà trưởng và Hội đồng 

thi đua khen thưởng cho sinh viên có thành tích để khuyến khích sinh viên tham gia NCKH 

[H23.5.020]. 
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 Kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính, đa dạng hóa các nguồn thu cũng được đề cập 

trong Quy định hoạt động NCKH Trường ĐHPY ( theo điều 6 Quy định 248 ngày 1/6/2021) 

trong đó quy định: “các đề tài cấp Tỉnh ( dưới sự quản lý của  Nhà trường), chủ nhiệm đề trích 

5% tổng kinh phí đề tài hoặc dự án để chi cho cơ quan quản lý đề tài ( Trường Đại học Phú 

Yên) [H23.5.021].  Và trong Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến 2035 có đề xuất một số giải pháp để nâng cao nguồn kinh phí Trường ĐHPY ( trong 

có có hoạt động NCKH) như: “đề xuất cơ chế hỗ trợ cụ thể các trường ĐH địa phương thực 

hiện tự chủ được vay vốn ưu đãi hoặc được hỗ trợ lãi suất để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH” [H23.5.022]. Năm 2021, Nhà trường ban hành Quyết 

định thành lập câu lạc bộ khỏi nghiệp [H23.5.023].. Câu lạc bộ có chức năng: tư vấn và đào tạo 

khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động khởi nghiệp; hỗ trợ, tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn, các 

nhà đầu tư; tổ chức thông tin các hoạt động khởi nghiệp và thực hiện một số chức năng khác 

theo yêu cầu của Nhà trường [H23.5.024]. Trong kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và 

hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, Nhà trường chủ động xây dựng kinh phí từ nguồn thu của 

Trường, kinh phí xã hội hóa từ việc liên kết với các doanh nghiệp, địa phương, các tổ chức trong 

và ngoài nước và chuyển giao công nghệ. Từ các nguồn tạo ra như vậy, sẽ bổ sung vào kinh phí 

chung và nâng mức đầu tư cho từng loại hoạt động nghiên cứu khoa học [H23.5.025]. 

Trường chưa có Quy định cụ thể trong việc phân bổ kinh phí từng loại hoạt động NCKH, 

do nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên giao hằng năm cấp theo định mức đào tạo/ số 

lượng sinh viên tuyển sinh thực tế trong chỉ tiêu được tỉnh giao. Nguồn lực tài chính của nhà 

trường chủ yếu dựa vào ngân sách, được cấp qua số lượng SV (phụ thuộc vào kết quả tuyển 

sinh). Nhà trường chỉ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, có hệ thống giám sát chặt chẽ, kinh phí 

cấp cho hoạt động kịp thời và tăng qua từng năm. Tuy nhiên, vì nguồn kinh phí chi thường xuyên 

hằng năm hạn chế nên kinh phí chi hoạt động thường xuyên (lương, phục cấp và phục vụ hoạt 

động đào tạo và NCKH). Không có kinh phí để chủ động trong kế hoạch đầu tư mua sắm trang 

thiết bị phục vụ NCKH.  

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 
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Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo, bao gồm việc thương mại hóa, thử nghiệm 

chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp,….được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến. 

 Chiến lược phát triển Trường ĐHPY giai đoạn 2021 – 2015, tầm nhìn đến năm 2035 

xác lập cụ thể các chỉ số và kết quả nghiên cứu và sáng tạo: “Từ năm 2021 đến 2025, mỗi năm 

có từ 05 đến 10 công bố quôc tế trên các ấn phẩm khoa học có uy tín, mức độ tăng trưởng năm 

sau so với năm trước từ 7% -10%”; “ đề tài NCKH năm sau tăng so năm trước từ 10% đến 

20%”  [H23.6.001]. Năm 2017 Nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa 

học, thông qua báo cáo đánh giá của Phòng QLKH&HTQT, các đơn vị trao đổi ý kiến, Nhà 

trường định hướng nhiệm vụ NCKH giai đoạn 2017-2020. Cụ thể: “ giai đoạn 2017-2018 trở 

đi, hoạt động NCKH của Nhà trường triển khai theo hướng mới: chú trọng khoa học ứng dụng, 

thay đổi quy trình và cách đánh giá kết quả NCKH” [H23.6.002].  Đến năm 2021, Nhà trường 

xây dựng định hướng nhiệm vụ và các giải pháp hoạt động KHCN và HTQT giai đoạn 2021-

2025, trong đó quy định cụ thể về kết quả nghiên cứu khoa học: “Triển khai các dự án chuyển 

giao KHCN tại Trung tâm KHCN Trường” [H23.6.003]. Trường đã cụ thể hóa bằng Chương 3 

quy định về quản lý đề tài sau khi nghiệm thu (Quy định hoạt động NCKH theo Quyết định số 

298/QĐ-ĐHPY ngày 20/6/2017 và Quyết định 248/ QĐ-ĐHPY ngày 11.6.2021): “ Trường 

ĐHPY khuyến khích các đề tài sau nghiệm thu xuất bản kết quả nghiên cứu ở dạng giáo trình, 

sách chuyên khảo phục vụ đào tạo, học tập và nghiên cứu trong Trường Đại học Phú Yên”; 

“Trường Đại học Phú Yên quản lý sử dụng kết quả, sản phẩm của đề tài theo quy định pháp luật 

về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” [H23.6.004].  Để triển khai và làm cơ sở pháp lý 

phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, Trường ĐHPY đã căn cứ theo các luật định, quy 

định về SHTT của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD&ĐT và xây dựng, ban hành 

hệ thống các quy định quản lý hoạt động SHTT và TSTT, bao gồm: Quy định về quản lý hoạt 

động SHTT tại Trường ĐHPY  năm 2017  và  Quy chế quản trị TSTT Trường ĐHPY năm 2021  

[H23.6.005]. Trong đó, qu y định cụ thể về kết quả nghiên cứu sáng tạo: “  

 Giao phòng QLKH&HTQT thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng 

kết quả nghiên cứu nghiên cứu và sáng tạo, công tác thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, 

thành lập đơn vị khởi nghiệp (các văn bản kế hoạch, báo cáo khảo sát). Đối tượng khảo sát mỗi 

năm từ 90-100 CB ,GV Nhà trường, và khảo sát thêm mỗi năm 5 DN (từ năm 2017-2020) 
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[H23.6.006]. [H23.6.007]. Đã thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng 

kết quả nghiên cứu và sáng tạo như sau: 

Đối với CB,GV nhà trường: Đánh giá mức độ hài lòng của CBGV về chất lượng các 

sản phẩm khoa học được chuyển giao công nghệ phục vụ cho việc đào tạo và NCKH của nhà 

trường, tỷ lệ hài lòng trên 50%. Cụ thể: Năm học 2017-2018: 63,2%; Năm 2018-2019: 44,8%; 

Năm học: 2019-2020: 48%; Năm học 2020-2021:63,7%; Năm học 2021-2022: 53,4%. Đánh giá 

mức độ hài lòng của CBGV về kết quả đạt được từ các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển 

giao khoa học công nghệ của đơn vị sự nghiệp, tỷ lệ hài lòng dưới trên 50%. Cụ thể: Năm học 

2017-2018: 45,3%; Năm 2018-2019: 41%; Năm học: 2019-2020: 41,2%; Năm học 2020-2021: 

49%; Năm học 2021-2022: 42,7 %  [H23.6.008]. 

Đối với doanh nghiệp: Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp với hoạt động thương 

mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường, tỷ lệ 

hài lòng thấp: 20% - 60% mỗi năm. Cụ thể: Năm học 2017-2018: 20%; Năm học 2018-2019: 

60%; Năm học 2019-2020: 40%; Năm học 2020-2021: 40%; Năm học 2021-2022: 40% 

[H23.6.009].  

Nguyên nhân: Hoạt động thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ của nhà trường vẫn chưa đạt kết quả cao. Vì các đề tài NCKh được triển 

khai đều tập trung phục vụ công tác đào tạo của nhà trường. Một số đề tài NCKH thực hiện chưa 

đúng tiến độ. Việc liên kết với các tổ chức xã hội để tạo nguồn lực cho NCKH cũng như liên kết 

với Bộ GDĐT và Bộ KHCN để đăng ký đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ…còn nhiều khó khăn. 

Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động SHTT từ các nguồn lực của nhà trường còn nhiều hạn chế. 

Để ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học từ các đề tài NCKH, Nhà trường thành lập 

Trung tâm ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp – Sinh học. Trung tâm có nhiệm vụ phối hợp với các 

Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các đơn vị trong và ngoài trường, các tổ chức trong nước và 

quốc tế để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án chuyển giao khoa học công nghệ 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp, sinh học  [H23.6.010 – (1) (2)]. Trên cơ sở Trung tâm ứng dụng kỹ 

thuật Nông nghiệp – Sinh học, năm 2018, nhà trường xây dựng đề án thành lập Trung tâm KHCN 

có nhiệm vụ chuyển giao quy trình kỹ thuật và sản phẩm công nghệ trên các lĩnh vực Công nghệ 

hóa, công nghệ Sinh học, Môi trường; Điện điện tử; Kinh tế; Công nghệ thông tin và một số 

ngành  thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục [H23.6.010 – 
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(3)]. Năm 2020, Trường ra quyết định thành lập trung tâm Khoa học và công nghệ [H23.6.010 

– (4)].  Năm 2021, thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp Trường Đại học Phú Yên. Câu lạc bộ có 

nhiệm vụ: “tư vấn, đào tạo khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ” trong hoạt 

động thương mại hóa, kết nối với doanh nghiệp… [H23.6.010 – (5)]. 

Nhà trường đã tiến hành thử nghiệm kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Tỉnh do Sở Khoa 

học công nghệ chủ quản và Trường Đại học Phú Yên chủ trì như: Quyết định công nhận kết quả 

nghiệm thu đề tài:  Nhân vật Chí” (chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Nhật Kim - (1453/QĐ-UBND 

ngày 21.7.2017); Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử các công trình khoa học phục vụ công tác 

nghiên cứu và đào tại Phú Yên: (chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Văn Chương – ( 1732/QĐ-ĐHPY 

ngày 06.9.2017); “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích và danh 

lam thắng cảnh tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển du lịch” (chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Định –

(1616/QĐ-ĐHPY ngày 21.8.2017); “Sưu tầm, phiên dịch và nghiên cứu di sản Hán Nôm qua 

các sắc phong, bằng cấp, văn bia, văn tế, gia phả ở Phú Yên” – (1924/QĐ-ĐHPY ngày 

6.11.2020) [H23.6.011]; [H23.6.012]; [H23.6.013]; [H23.6.014]. Đồng thời nhà trường cũng 

có chính sách đầu tư các hoạt động CGCN, khai thác thương mại hóa từ các sản phẩm KHCN. 

Cụ thể 2 dự án sản xuất đã được triển khai thương mại là “ sản xuất tỏi đen thương phẩm năm 

2016”; “ sản xuất tỏi và rượu tỏi đen 2018” [H23.6.015]; [H23.6.016].  Năm 2016 và 2017, 

Nhà trường thập nhập thực tiễn, phổ biến kiến thức, CGCN ( dạy nghề cho lao động nông thôn). 

Cụ thể loại hình chuyển giao: “ Trồng nấm: tại xã Xuân Quang 3 và xã Xuân Lãnh huyện Đồng 

Xuân; xã Xuân Sơn Bắc huyện Đồng Xuân.. “ Nuôi trâu bò” tại xã Xuân Quang 3  huyện Đồng 

Xuân , xã Sơn Long huyện Sơn Hòa [H23.6.017]. 

Trường ban hành Quy định hoạt động so chuẩn, đối sánh của Trường Đại học Phú Yên 

[H23.6.018]. Nhà trường xây dựng kế hoạch so chuẩn đối sánh [H23.6.019]. Hằng năm, Phòng 

P. QLKH-HTQT căn cứ thông báo kết quả thực hiện công tác Sở hữu trí tuệ và phương hướng 

hoạt động hằng năm để thực hiện báo cáo đối sánh so chuẩn về kết quả nghiên cứu và sáng tạo 

( bao gồm cả thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao) [H23.6.020], [H23.6.021].  

Bảng 23.6.01. Bảng tổng hợp chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo 

Kết quả nghiên cứu và sáng tạo Thời gian Tổng 

2016

- 

2017

- 

2018

- 

2019

- 

2020

- 
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2017 2018 2019 2020 2021 

Kết quả nghiên cứu ( đề tài cấp Tỉnh)  2 1 0 0 0 3 

Thương mại hóa sản phẩm  1 0 1 0 0 0 

Thập nhập thực tiễn, phổ biến kiến thức, 

CGCN ( dạy nghề cho lao động nông thôn) 

2 3 0 0 0 5 

  Căn cứ kết quả khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan.  Cuối năm học, P. QLKH-HTQT họp 

thường niên về việc tổng kết hoạt động NCKH và rà soát điều chỉnh số lượng và loại hình NCKH 

và xây dựng  phương hướng hoạt động NCKH [H23.6.022]. Năm 2021, Nhà trường ban hành 

Quy định hoạt động NCKH Trường Đại học Phú Yên ( 248/QĐ-ĐHPY ngày 11.6.2021) thay 

cho quy định cũ (298/QĐ-ĐHPY ngày 20.6.2017). Trong đó, có quy định về việc sử dụng kết 

quả, sản phẩm nghiên cứu đề tài sẽ được tiến hành chuyển giao công nghệ theo đúng quy trình. 

Hoặc đối với đề tài NCKH của giảng viên Nhà trường định hướng nghiên cứu phù hợp với chiến 

lược và định hướng phát triển khoa học công nghệ của Trường, ngành, quốc gia; Phù hợp với 

khả năng cân đối ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của Trường; Có trọng 

tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả và hướng tới sản phẩm cuối cùng; Các công trình nghiên cứu liên 

quan đến sản phẩm thương mại của tỉnh, nhu cầu xã hội, hướng nghiên cứu ưu tiên của Trường, 

ngành, quốc gia; Nhóm nghiên cứu có tiềm lực mạnh, có khả năng triển khai ứng dụng khoa học 

công nghệ phục vụ phát triển Nhà trường và địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. 

Tại khoản 6, điều 6 của Quy định trên, Nhà trường sẽ đầu tư ban đầu cho các nhóm nghiên cứu 

đề tài ứng dụng  hoặc dự án chuyển giao công nghệ (thông qua bản hợp đồng kinh tế hai bên). 

Sau khi nghiệm thu, Nhà trường được hưởng lợi nhuận từ hoạt động nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ của nhóm nghiên cứu. Tỷ lệ lợi nhuận được hưởng tùy theo mức đóng 

góp, đầu tư Nhà trường vào hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ này của 

nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu có nhiệm vụ báo cáo lợi nhuận cho Nhà trường từng giai 

đoạn và kết thúc giai đoạn. Bên cạnh đó, tại điều 10 của Quy định này, Nhà trường cũng xác 

định phải tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích sự hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ 

quan, tập thể và cá nhân trong Trường với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở trong nước; với các trường đại học, các viện nghiên cứu, doanh 

nghiệp, tổ chức ở nước ngoài và cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam cư trú và định 

cư ở nước ngoài để thực hiện: Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 
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Tham gia triển lãm, giải thưởng NCKH; Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích sự hợp tác 

giữa các cơ quan, tập thể và cá nhân trong Trường với các đối tác trong và ngoài nước 

[H23.6.023].  Năm 2021, Nhà trường ban hành Quy định quản trị tài sản trí tuệ trường Đại học 

Phú Yên, trong đó hướng dẫn CBGV quy trình đăng ký SHTT kết quả nghiên cứu và sáng tạo. 

Cụ thể: Ở khoản 2, điều 7, Nhà trường đã giao Phòng QLKH-HTQT ghi nhận, phát hiện, quản 

lý TSTT và hỗ trợ các biện pháp xác lập kịp thời quyền sở hữu theo đúng quy định của pháp 

luật, nhằm hạn chế khả năng bỏ sót hoặc thất thoát TSTT; Ở khoản 2, điều 12, bộ phận chuyên 

trách về SHTT có trách nhiệm xây dựng quy trình và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận SHTT 

và hướng dẫn thực hiện cho cán bộ, viên chức, sinh viên của Nhà trường; Ở khoản 6, điều 13, 

Nhà trường xác định chi phí xác lập quyền SHTT của Trường ĐHPY được hạch toán trong kinh 

phí quản lý hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm của Nhà Trường. Nhà trường cũng xây 

dựng quy trình hướng dẫn đăng ký bảo hộ SHTT và quy trình chuyển giao công nghệ trong Quy 

định này  [H23.6.024] 

 Nhà trường đã có đầy đủ văn bản quy định cụ thể và có hệ thống theo dõi, giám sát về kết 

quả nghiên cứu và sáng tạo, có CSDL về kết quả nghiên cứu và sáng tạo luôn được cập nhật, 

đối sánh để cải tiến. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 23 

1.Tóm tắt các điểm mạnh: 

-Nhà trường có quy định cụ thể về các loại hình hoạt động NCKH, số lượng và chất lượng 

NCKH mà đội ngũ giảng viên,cán bộ nghiên cứu và sinh viên thực hiện. 

-Nhà trường có xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về hoạt động 

NCKH. Nhà trường có xây dựng quy định về đối sánh so chuẩn.  

- Nhà trường có đầy đủ văn bản quy định cụ thể và có hệ thống theo dõi, giám sát chặt chẽ, hiệu 

quả về loại hình, số lượng và chất lượng công bố khoa học,  TSTT, NCK của GV và SV (bao 

gồm cả trích dẫn), có CSDL luôn được cập nhật để đối sánh và cải tiến hằng năm. 

-Hằng năm, Nhà trường đếu có báo cáo tổng kết hoạt động năm học và đề xuất phương hướng 

nhiệm vụ năm học 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
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- Nhà Trường chưa thực hiện đối sánh ngoài các hoạt động NCKH (hằng năm) của Trường Đại 

học Phú Yên với một Trường Đại học bên ngoài ( phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin của 

Trường bên ngoài). Tạp chí khoa học ĐHPY chưa có chỉ IF. Tạp chí khoa học ĐHPY chưa được 

xếp vào danh mục các tạp chí được tính điểm trong Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước. 

- Chưa có quy định về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu của Nhà trường. Kinh phí 

chi cho hoạt động NCKH của GV và SV còn hạn chế do nguồn lực tài chính của Nhà trường 

chủ yếu dựa vào ngân sách, được cấp qua số lượng SV ( phụ thược vào kết quả tuyển sinh). 

- Số lượng đề tài NCKH cấp Bộ và Nhà nước của GV còn hạn chế. Đề tài NCKH của sinh viên 

còn hạn chế.  Sản phẩm thương mại hóa còn thấp. GV và SV chưa thực sự quân tâm đến việc 

đăng ký STT cho các sản phẩm, công trình nghiên cứu của mình.  

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ Cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

tồn tại 1 

- Nhà trường xây dựng kế hoạch 

thiếp lập mối quan hệ hợp tác 

toàn diện với 01 trường Đại học 

trong nước 

- Kiện toàn hội đồng Biên tạp 

Tạp chí ĐHPY, Nhà trường có 

kế hoạch nâng cấp đưa vào danh 

mục các tạp chí được tính điểm 

trong Hội đồng chức danh giáo 

sư Nhà nước. 

Phòng QLKH-

HTQT 

Phòng TCKH 

Năm học 

2022-2023 
 

 

Khắc 

phục 

tồn tại 2 

-Tách kinh phí dự chi cho hoạt 

động NCKH trong dự toán kinh 

phí của nhà trường ra thành một 

mục riêng. 

- Nhà trường chủ động xây dựng 

kinh phí từ nguồn thu của 

Trường, kinh phí xã hội hóa từ 

Phòng Kế hoạch 

Tài chính 

Phòng QLKH-

HTQT 

 

Năm học 

2022-2023 
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việc liên kết với các doanh 

nghiệp, địa phương, các tổ chức 

trong và ngoài nước và chuyển 

giao công nghệ. Từ các nguồn tạo 

ra như vậy, sẽ bổ sung vào kinh 

phí chung và nâng mức đầu tư 

cho từng loại hoạt động nghiên 

cứu khoa học 

 

Khắc 

phục 

tồn tại 3 

Thành lập thêm 3 nhóm nghiên 

cứu mạnh và nhóm nghiên cứu 

tiềm năng. Các nhóm này thực 

hiện NCKH phù hợp định hướng 

của Tỉnh và Trường. 

Tìm kiếm và kết nối với các 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

trong và ngoài nước để thực hiện 

các dự án KHCN. 

Xây dựng chính sách hỗ trợ GV, 

SV trong hoạt động NCKH và 

SHTT để khuyến khích GV,SV 

tham gia NCKH và đăng ký 

SHTT 

Phòng CTHSSV, 

Phòng QLKH & 

HTQT, các Khoa, 

các giảng viên 

Giai đoạn 

2022-2027 

 

2 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục rà soát và hoàn thiện thệ 

thống văn bản, quy định về 

NCKH của CBGV và SV 

BGH, Hội đồng 

KH-ĐT, Phòng 

QLKH & HTQT, 

Phòng KHTC, 

Khoa chuyên môn 

Năm học 

2021-2022 

 

 
Phát 

huy 

Rà soát lại các chính sách NCKH, 

lấy ý kiến góp ý của CBVC trong 

Phòng QLKH & 

HTQT, Phòng 

Năm học 

2021-2022 
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điểm 

mạnh 2 

trường, điều chỉnh phù hợp với 

điều kiện thực tế của nhà trường 

và xã hội. Tiếp tục thực hiện đối 

sánh các hoạt động NCKH hằng 

năm, trung hạn, dài hạn 

KHTC, Phòng 

TCCB 

 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 3 

Các thành viên thuộc hệ thống chỉ 

đạo, điều hành, thực hiện, giám 

sát các hoạt động NCKH tiếp tục 

làm việc tích cực, lên kế hoạch 

làm việc từ đầu năm học và có sự 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng cá nhân nghiên cứu tham 

mưu phương thức, chính sách để 

nâng cao chất lượng hoạt động 

NCKH cho Nhà trường. 

Phòng QLKH & 

HTQT, Phòng 

đảm bảo chất 

lượng, Phòng 

KHTC, các Khoa 

Năm học 

2021-2022 

 

 

4. Mức đánh giá: 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 23 4.0 

Tiêu chí 23.1 4 

Tiêu chí 23.2 4 

Tiêu chí 23.3 4 

Tiêu chí 23.4 4 

Tiêu chí 23.5 4 

Tiêu chí 23.6 4 

Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 
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Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội là một trong những nhiệm vụ và yêu 

cầu đảm bảo chất lượng đối với Nhà trường. Điều này được khẳng định trong tầm nhìn, sứ mệnh, 

giá trị cốt lõi và được xây dựng thành các kế hoạch ngắn hạn để triển khai thực hiện. Đảng ủy, 

Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên định hướng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai 

thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng trong nhiều năm qua. Điều này được thể hiện tại 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 – và Nghị quết 

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 [H24.1.001]. Từ đó, 

cho thấy hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Phú Yên được triển khai 

nghiêm túc và toàn diện.  

Để hoạt động này đạt được hiệu quả cao, tạo sự đồng nhất, từ năm 2021 Nhà đã ban hành 

quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường, trong đó có quy định cụ 

thể về loại hình, khối lượng của các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ kết nối và phục vụ 

cộng đồng [H24.1.002].  

Bên cạnh đó, từ năm 2012, Nhà trường đã ban hành quyết định số 389/QĐ-ĐHPY, ngày 

20 tháng 7 năm 2012 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phòng, ban, khoa, trung 

tâm trực thuộc Trường Đại học Phú Yên trong đó có quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị tổ chức hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Như:  Phòng Đào tạo, Phòng Khảo 

thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác Học 

sinh sinh viên, Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Phòng Thanh tra, Công đoàn Trường. Đến năm 2019, 

Nhà trường có điều chỉnh nội dung và ban hành Quyết định số 132/QĐ-ĐHPY, ngày 19 tháng 

4 năm 2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại 

học Phú Yên, trong đó nêu rõ nhiệm vụ của các đơn vị tham gia hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng. [H24.1.003] 

Dưới sự chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, hằng 

năm các đơn vị chức năng của trường, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cụ thể hóa chiến 

lược của Nhà trường tham mưu, xây dựng và ban hành các kế hoạch của đơn vị, trong đó có xác 

lập các chỉ số cụ thể về loại hình và khối lượng hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng, đóng góp 

cho xã hội. Cụ thể:  
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+ Phòng Đào tạo: Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Phú Yên nói riêng và cả 

nước nói chung, hằng năm, Phòng Đào tạo xây dựng đề án tuyển sinh, trong đó thể hiện rõ chỉ 

tiêu tuyển sinh cho 02 hệ đào tạo: hệ chính quy và hệ VHVL. Trong đó,  đối với hệ VHVL, 

nhằm đáp ứng nhu cầu của các địa phương trong và ngoài tỉnh trong việc kết nối đào tạo bồi 

dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, từ năm 2017, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, 

phòng Đào tạo đã triển khai tuyển sinh các lớp đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và 

từ cao đẳng lên đại học cho từng khối ngành/nhóm ngành trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, phát 

huy vai trò của CSGD trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương, căn cứ 

nhu cầu của các đơn vị và địa phương trong và ngoài tỉnh, phòng Đào tạo đã triển khai và phối 

hợp triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ cho các đối tượng có nhu cầu, cụ thể đã tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như sau:  

* Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán Hợp tác xã Năm 2017 

* Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã- Năm 2017, 2018, 

2019 

* Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX năm 2020 

* Tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực Hợp tác xã nông nghiệp, năm 2020; 

* Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm soát Hợp tác xã – Năm 2018 

* Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới, năm 2020 

* Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, năm 2019 

Đặc biệt, hằng năm Nhà trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp cho các địa phương trong và ngoài tỉnh. [H24.1.004]. 

+ Phòng QLKH và HTQT:  Xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về 

NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong dó, xây dựng và ban hành kế hoạch – 

chương trình công tác NCKH và HTQT trong năm, tập trung các đề tài mang tính ứng dụng 

phục vụ cộng đồng [H24.1.005]. 

+ Phòng Công tác HSSV: Trên cơ sở kế hoạch công tác sinh viên Trường Đại học Phú Yên 

của Nhà trường, Phòng Công tác HSSV sẽ xây dựng và ban hành kế hoạch – Chương trình công 

tác sinh viên theo từng năm học, trong đó phối hợp các phòng, ban, khoa liên quan tổ chức quảng 

bá tuyển sinh, tiếp thị năng lực đào tạo, chương trình đào tạo của Nhà trường; tư vấn, hướng 

nghiệp cho người học, phụ huynh, các doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 
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phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, việc triển khai thường niên hoạt động hiến máu nhân đạo 

trong GVVC và sinh viên, cung cấp nguồn máu sống phục vụ cho cho cộng đồng là nhiệm vụ 

quan trọng trong kế hoạch, chương trình năm học của đơn vị, thu hút nhiều GVVC và Sinh viên 

Nhà trường tham gia [H24.1.006]. 

+ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên: Nhằm phát vai trò của  sinh viên trong việc “xung 

kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, nhiệm vụ kết nối và phục vụ cộng đồng luôn được 

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Điều này được 

thể hiện cụ thể qua Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên, Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên qua 

các nhiệm kỳ. Từ Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Trường và Nghị quyết Đại hội Hội Sinh 

viên các nhiệm kỳ, hằng năm Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Xây dựng và ban hành Chương 

trình công tác  Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên với nhiều 

mô hình phục vụ cộng đồng thường niên: Chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Trao yêu 

thương, Xuân về trên buôn em, Mùa đông tình nguyện … [H24.1.007]. 

+ Công đoàn: Cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường, Công doàn Trường Đại 

học Phú Yên xác định các hoạt động kết nối, hỗ trợ, phục vụ cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng 

trong kế hoạch hoạt động của mình. Cụ thể, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường 

Đại học Phú Yên nhiệm kỳ 2017-2022  xác định việc tham gia các hoạt động xã hội từ thiện là 

một chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ. Để từ đó, hằng năm, Công đoàn Trường Đại 

học Phú Yên sẽ ban hành kế hoạch hoạt động, triển khai các nội dung thực hiện chỉ tiêu đã đề 

ra. Trong đó, có nhiệm vụ kết nối và hỗ trợ các xã/thôn/buôn khó khăn theo chỉ đạo của Đảng 

ủy Nhà trường về thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014: “Cơ quan, đơn vị giúp 

đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. 

Trong mỗi năm học, công đoàn có kế hoạch tổ chức vận động công đoàn viên trong toàn trường 

tham gia các quỹ: ủng hộ GV, HS vùng khó khăn; Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; Qũy vì 

người nghèo…Đây được xem là hoạt động thường niên của Công đoàn trường, nhằm hỗ trợ, 

giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, hướng đến mục tiêu thực hiện sứ mệnh cốt lõi 

của Nhà trường: “Chất lượng, hiệu quả, sáng tạo vì cộng đồng” [H24.1.008].  

+ Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp – Sinh học:  phối kết hợp với các đơn vị 

trong và ngoài trường, các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện các đề tài nghiên cứu 

khoa học, các dự án chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, sinh học. 
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Hằng năm, Nhà trường có kế hoạch nghiên cứu, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ có 

tính ứng dụng trực tiếp phục vụ cộng đồng , cụ thể: Xây dựng phương án sản xuất các sản phẩm: 

tỏi đen, rượu tỏi đen, nấm linh chi…. Ngoài ra, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp – 

Sinh học đã tổ chức các lớp đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ sản xuất và trồng các sản phẩm 

mang tính ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày, như: 

* Lớp Trồng nấm -  Xuân Quang 3, Xuân Lãnh: Hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm 

* Lớp Trồng chuối – Xuân Sơn Bắc: Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối 

[H24.1.009]. 

Những lớp đào tạo ngắn hạn nhằm chuyển giao và hỗ trợ công nghệ sản xuất cho người 

nông dân được bà con các huyện hưởng ứng tích cực, tạo nên thương hiệu riêng cho Nhà trường.  

Hệ thống giám sát về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội của Nhà trường được xây dựng tương đối đầy đủ; Được thể 

hiện rõ từ sự quản lý, giám sát của Ban lãnh đạo Nhà trường. Cụ thể, Để thực hiện công tác quản 

lý được đồng bộ và toàn diện, Ban giám hiệu Nhà trường đã có sự phân công nhiệm vụ cho từng 

đồng chí trong Ban giám hiệu [..........] trên cơ sở đó sẽ theo dõi, giám sát và chỉ đạo kịp thời để 

xây dựng Nhà trường phát triển trong đó có sự giám sát về loại hình và khối lượng tham gia vào 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.  Bên cạnh đó, việc giám sát về loại hình và khối lượng 

tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thể hiện trong việc phân công chức 

năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc trường, bao gồm các đơn vị chức năng và có hệ thống các 

văn bản quy định, như: Phòng Thanh tra, Ban Thanh tra nhân dân…Với chức năng và nhiệm vụ 

của đơn vị,  hằng năm Phòng thanh tra xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra 

định kỳ và đột xuất; Chủ trì tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; 

Chủ trì và tổ chức thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương 

pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy 

định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ 

chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường; Trên cơ 

sở các nhiệm vụ được phân công, hằng năm Phòng Thanh tra đã xây dựng và ban hành kế hoạch 

công tác thanh tra và pháp chế theo năm học, qua đó, đã triển khai các kế hoạch về việc kiểm 

tra, giám sát  về hoạt động dạy và học theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường, cụ thể: kiểm tra 

việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên, kiểm tra việc thực hiện lề lối làm việc của 
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đơn vị và cá nhân trực thuộc Trường; Kiểm tra thanh tra các kỳ thi kết thúc học phần trong năm 

học, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị; kiểm tra hoạt động của các giảng viên 

kiêm nhiệm, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo, thanh tra chuyên đề hoạt động sư phạm của 

nhà giáo, bộ môn và kiểm tra học chế… Ngoài ra, Phòng thanh tra sẽ thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo sự phân công của Nhà trường, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục trong việc 

kết nối và phục vụ cộng đồng. [H24.1.010] 

Phòng Đào tạo: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, nhằm giám sát về loại hình 

và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với nhiệm vụ đào tạo 

nguồn nhân lực, hằng năm Phòng Đào tạo đã triển khai việc theo dõi, hướng dẫn, quản lý việc 

thực hiện các mục tiêu, phương thức đào tạo, bồi dưỡng của các khoa trực thuộc Trường trong 

đó, tập trung các khoa đào tạp hệ liên thông vừa học vừa làm và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; 

Xây dựng các báo cáo về kế hoạch, tình hình và kết quả đào tạo lên cấp trên theo quy định và 

yêu cầu. Đặc biệt, nhằm quản lý, giám sát khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng, Phòng Đào tạo đã quản lý kế hoạch lao động của giảng viên, phối hợp với các 

đơn vị trong Trường điều hòa cân đối các hoạt động giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh 

viên qua đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đối với các lớp bồi dưỡng, 

nghiệp vụ cho các cá nhân có nhu cầu, Phòng Đào tạo sẽ xây dựng Thời khóa biểu giảng dạy 

của giảng viên, trên cơ sở thời khóa biểu, phòng Đào tạo sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát 

việc dạy và học của các học viên; Đối với các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, cuối mỗi 

đợt học, phòng Đào tạo sẽ lập danh sách tổng hợp, theo dõi những cá nhân theo học, từ đó có sơ 

sở để cấp giấy chứng nhận đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu.  [H24.1.011] 

Phòng NCKH và HTQT: vai trò của phòng NCKH và HTQT trong việc giám sát loại hình 

và khối lượng tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thể hiện rõ thông qua chức 

năng, nhiệm vụ được phân công. Từ các đề tài  NCKH được đăng ký để thực hiện, phòng QLKH 

và HTQT có kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH; chủ trì việc tổ chức bảo vệ, 

đánh giá, xét duyệt các đề tài NCKH, các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị trong giảng dạy và 

học tập; đánh giá nghiệm thu việc biên soạn các giáo trình mới của giảng viên. Qua quá trình 

kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện, phòng NCKH&HTQT sẽ báo cáo về tình hình 

NCKH&HTQT trong năm của Nhà trường qua báo cáo năm học để trình lên Ban Giám hiệu 

Nhà trường. [H24.1.012] 
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Phòng Công tác HSSV: với nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên/người học, bên cạnh việc triển khai 

Chương trình công tác HSSV trong năm học, để giám sát về loại hình và khối lượng tham gia 

kết nối và phục vụ cộng đồng, cuối năm học, phòng Công tác HSSV sẽ triển khai thực hiện các 

báo cáo định kỳ/kỳ/năm học để tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình năm học của đơn 

vị mình. Là đơn vị có tham gia và tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà 

trường, nhằm giám sát về loại hình và khối lượng tham gia kết nối và phục vụ cộng đồng, một 

nhiệm vụ quan trọng của Phòng Công tác HSSV là theo dõi và làm báo cáo về số lượng tham 

gia và số lượng máu đã hiến qua các đợt phát động trong toàn trường. Việc theo dõi, giám sát 

hoạt động hiến máu nhân đạo theo quý/năm qua đó có sự đối sánh về số lượng giữa các năm sẽ 

giúp cho hoạt động ngày càng thu hút nhiều sinh viên và GVVC tham gia hưởng ứng, nâng cao 

chất lượng hoạt động hơn. [H24.1.013] 

Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp – Sinh học: thông qua việc lập kế hoạch nhiệm 

vụ hằng năm, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp  - Sinh học đã lập báo cáo định kỳ 

theo quy định của Nhà nước và Nhà Trường. Thông qua báo cáo, có xác định rõ những thuận 

lợi và khó khăn của đơn vị mình, từ đó đề ra những phương hướng hoạt động trong năm tới phù 

hợp với tình hình đơn vị. Việc giám sát về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp – Sinh học luôn được 

Lãnh đạo Trung tâm quan tâm và thực hiện tốt, nhằm mang lại chất lượng hiệu quả cho các hoạt 

động của Trung tâm [H24.1.014]. 

Các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng NCKH và HTQT, Công đoàn, Trung tâm Ứng dụng kỹ 

thuật Nông nghiệp – Sinh học, Phòng CT HSSV thông qua các báo cáo hằng năm đã giúp Ban 

Giám hiệu, Đảng ủy Nhà trường giám sát về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng. Từ đó, Lãnh đạo Nhà trường sẽ có sự chỉ đạo kịp thời để hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng ngày càng có chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn.  

Đối với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường: là đơn vị trực tiếp được Ban Giám 

Hiệu, Đảng ủy Nhà trường phân công triển khai các nhiệm vụ kết nối, phục vụ cộng đồng, trong 

đó thể hiện vai trò của Đoàn viên, Hội viên Nhà trường trong việc “Xung kích, tình nguyện vì 

cuộc sống cộng đồng”, để thực hiện giám sát về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả cho hoạt động này, Đoàn 

thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường đã có sự phân công trách nhiệm đối với từng thành viên 
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trong BCH, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cá nhân được phân công phụ trách theo 

dõi, thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng sẽ  theo dõi, đôn đốc hoạt động và tiến hành 

thực hiện báo cáo định kỳ để báo cáo cho thường trực Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên Nhà 

trường. Trên cơ sở đó, Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường sẽ tổng hợp và 

thực hiện các báo cáo năm để trình Lãnh đạo Trường và các đơn vị trong Trường. Ngoài ra, đối 

với hoạt động tình nguyện thường niên lớn trong năm, cụ thể là Chiến dịch tình nguyện hè, vào 

cuối hoạt động, sẽ tổ chức tổng kết để báo cáo kết quả, đánh giá tác động và đề ra phương án 

cho hoạt động tiếp theo. Thông qua báo cáo tổng kết, Lãnh đạo Nhà trường sẽ giám sát được 

loại hình và khối lượng đã tham gia phục vụ tại địa phương mà Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 

Nhà trường đã tổ chức hoạt động tình nguyện hè [H24.1.015]. 

Từ kết quả khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan về loại hình và khối lượng tham 

gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội, qua đó thực hiện rà soát, 

điều chỉnh loại hình và khối lượng tham gia cho phù hợp, Nhà trường đã tiến hành đối sánh về 

loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng hằng năm:  

Bảng: Kết quả đối sánh về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội 

Thứ nhất: Đối sánh về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội đối với cán bộ GV, nhân viên 

Loại hình 
 

Năm 

Số 

lượng 

khảo 

sát 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Cơ bản 

không 

hài lòng 

Phân vân 
Cơ bản 

hài lòng 

Hoàn toàn 

rất hài 

lòng 

 

Hoạt động 

của Đoàn 

Thanh 

niên, Hội 

 

2017-

2018 

 

132 

 

0 (0%) 

 

2  

(1.52%) 

 

9 

(6.82%) 

 

100 

(75.76%) 

 

21 

(15.91%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 

2 

 (1,38%) 

9 

 (6.21%) 

112 

(77.24%) 

22 

(15.17%) 
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Sinh viên 
2019-

2020 
127 0 (0%) 

2 

(1.57%) 

9 

 (7.09%) 

95 

(74.80%) 

21 

(16.54%) 

2020-

2021 
124 0 (0%) 

2 

(1.61%) 

9 

(7.26%) 

92 

(74.19%) 

21 

(16.94%) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 

2 

(1.54%) 

9 

(6.92%) 

98 

(75.38%) 

17 

(14.08%) 

Hoạt động 

của Công 

đoàn (Gây 

quỹ vì 

người 

nghèo; Hỗ 

trợ các 

thôn, buôn 

khó 

khăn…) 

2017  

-2018 
132 0 (0%) 0 (0%) 

6  

(4.55%) 

100 

(75.76%) 

26 

(19.70%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 0 (0%) 

6  

(4.14%) 

110 

(75.86%) 

29 

(20.00%0 

2019-

2020 
127 0 (0%) 0 (0%) 

6 

 (4.72%) 

95  

(74.80%) 

26 

(20.47%) 

2020-

2021 
124 0 (0%) 0 (0%) 

4  

(3.23%) 

94 

(75.81%) 

26 

(20.97%) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 0 (0%) 

6  

(4.62%) 

98 

(75.38%) 

26 

(20.00%) 

Hoạt động 

tình 

nguyện 

của cán 

bộ, giảng 

viên các 

Khoa/ 

phòng/ban 

2017-

2018 
132 0 (0%) 

5  

(3.79%) 

5 

 (3.79%) 

95 

(71.97%) 

27 

(20.45%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 

5 

(3.45%) 

5 

(3.45%) 

106 

(73.10%) 

29 

(20%) 

2019-

2020 
127 0 (0%) 

5 

(3.94%) 

5 

(3.94%) 

91 

(71.65%) 

26 

(20.47%) 
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trong Nhà 

trường 

2020-

2021 
124 0 (0%) 

5 

(4.03%) 

5 

(4.03%) 

88 

(70.97%) 

26 

(20.97%) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 

5 

(3.85%) 

5 

(3.85%) 

93 

(71.54%) 

27 

(20.77%) 

Chương 

trình hỗ 

trợ sinh 

viên có 

hoàn cảnh 

khó khăn 

kịp thời và 

ý nghĩa 

2017-

2018 
132 0 (0%) 

5 

(3.79%) 

9 

(6.82%) 

91 

(68.94%) 

27 

(20.45%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 

5 

(3.45%) 

10 

(6.90%) 

101 

(69.66%) 

29 

(20.00%0 

2019-

2020 
127 0 (0%) 

5 

(3.94%) 

9 

(7.09%) 

86 

(67.72%) 

27 

(21.26%) 

2020-

2021 
124 0 (0%) 

5 

(4.03%) 

7 

(5.65%) 

85 

(68.55%) 

27 

(21.77%) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 

5 

(3.85%) 

9 

(6.92% 

89 

(68.46%0 

27 

(20.77%) 

Thứ hai: Đối sánh về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội đối với NH 

Loại hình 
 

Năm 

Số 

lượng 

khảo 

sát 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Cơ bản 

không 

hài lòng 

Phân vân 
Cơ bản 

hài lòng 

Hoàn toàn 

rất hài 

lòng 

Chương 

trình hỗ 

trợ/kết nối 

cộng đồng 

2017-

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

68 

(5.64%) 

850 

(70.54%0 

287 

(23.82%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

68 

(5.61%) 

856 

(70.63%) 

288 

(23.76%) 
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được triển 

khai phù 

hợp với 

Kế hoạch 

đề ra 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

55 

(5.60%) 

697 

(70.98%) 

230 

(23.42%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

49 

(4.58%) 

622 

(70.84%) 

207 

(23.58%) 

2021-

2022 
936 0 (0%) 0 (0%) 

52 

(5.56%) 

644 

(70.94%) 

220 

(23.50%) 

Hoạt động 

của Đoàn 

Thanh 

niên, Hội 

Sinh viên 

(Mùa hè 

xanh, 

Xuân tình 

nguyện, 

Hiến máu 

nhân đạo, 

Tiếp sức 

mùa thi) 

triển khai 

phù hợp 

với kế 

hoạch đề 

ra 

2017-

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

32 

(2.66%) 

798 

(66.22%) 

375 

(31.12%) 

2018- 

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

804 

(66.33%) 

404 

(33.33%) 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

25 

(2.55%) 

657 

(69.90%) 

300 

(30.55%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

23 

(2.62%) 

585 

(66.63%) 

270 

(30.75%) 

2021-

2022 
936 0 (0%) 0 (0%) 

24 

(2.56%) 

625 

(66.77%) 

287 

(30.66%) 

Các công 

trình, hoạt 

động được 

tổ chức 

2017-

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

20 

(1.66%) 

842 

(69.88%) 

343 

(28.46%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

20 

(1.65%) 

848 

(69.97%) 

344 

(28.38%) 
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phù hợp 

với điều 

kiện thực 

tế 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

16 

(1.63%) 

690 

(70.26%) 

276 

(28.11%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

15 

(1.71%0 

614 

(69.93%) 

249 

(28.36%) 

2021-

2022 
936 0 (0%) 0 (0%) 

15 

(1.60%) 

658 

(70.30%) 

263 

(28.10%) 

 

Sinh viên 

có tác 

phong tốt 

khi tham 

gia 

2017-

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

68 

(5.64%) 

766 

(63.57%) 

371 

(30.79%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

68 

(5.61%) 

772 

(63.70%) 

372 

(30.69%) 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

55 

(5.60%) 

630 

(64.15%) 

297 

(30.24%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

49 

(5.58%) 

560 

(63.78%) 

269 

(30.64%) 

2021-

2022 
936 0 (0%) 0 (0%) 

52 

(5.56%) 

600 

(64.10%) 

284 

(30.34%) 
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Bảng: Số liệu hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

TT TIÊU CHÍ 
KHỐI LƯỢNG/NĂM GHI 

CHÚ 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Số lượng hoạt động được tổ chức, 

tham gia 
13 13 10 11 8  

2 Số lượng SV tham gia 818 832 779 650 450  

3 
Số lượng hiến máu nhân đạo hàng 

năm (đơn vị máu) 
      

4 

Số lượng các công trình thắp sáng 

đường quê, Khu vui chơi, nhà 

tình nghĩa… 

3 2 4 3 1  

Từ kết quả đối sánh về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng và bảng số liệu hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng qua các năm, có thể thấy, 

loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng có giảm hằng 

năm. Số lượng tuyển sinh hằng năm của Nhà trường trong những năm gần đây giảm dần. Điều 

này ảnh hưởng đến các hoạt động khác của Nhà trường trong đó có tác động rõ nét đến hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng. Kinh phí để tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng cũng có sự ảnh hưởng. Số lượng loại hình giảm và khối lượng tham gia cũng giảm theo. 

Cụ thể: trong năm 2017 số lượng loại hình (hoạt động) được tổ chức là 13 hoạt động; năm 2018 

là 13 hoạt động; năm 2019 là 10 hoạt động; Năm 2020 là 11 hoạt động và đến năm 2021 là còn 

8 hoạt động. Bên cạnh đó, khối lượng tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cũng 

có sự giảm sút rõ rệt, cụ thể: năm 2017 (818 sinh viên), năm 2018 (832 sinh viên), năm 2019 

(779 sinh viên), năm 2020 (50 sinh viên) và năm 2021 (450 sinh viên).  Năm 2021, ngoài việc 

số lượng tuyển sinh giảm, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có nhiều diễn biến phức 

tạp, nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước nói 

chung và tỉnh Phú Yên nói riêng, vì thế hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường  

không thể triển khai được nhiều loại hình. Tuy nhiên, mặc dù số lượng loại hình và khối lượng 

tham gia có giảm nhưng mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng của Nhà trường trong những năm qua đều được đánh giá mức cao.  

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, thực hiện đúng sứ mệnh cốt lõi 
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của Nhà trường, đào tạo nguồn nhân lực “Chất lượng, hiệu quả, sáng tạo” vì cộng đồng, các hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng luôn được giảng viên, sinh viên Nhà trường quan tâm, thực 

hiện. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, sau khi triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, các đơn vị trực thuộc Trường đã thực 

hiện việc rà soát các nội dung đã tổ chức. Từ đó, đánh giá mức độ đạt và không đạt của hoạt 

động để có sự điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ bớt các hoạt động không cần thiết. Điều này 

được thể hiện thông qua các báo cáo hằng năm của các đơn vị; Đánh giá ưu, nhược điểm và đề 

xuất các giải pháp để đạt hiệu quả cao trong năm tiếp theo.  

Nhà trường đã xây dựng được hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan 

về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho 

xã hội. Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan đối với hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội về loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng thông qua hình thức 

phát phiếu  khảo sát ý kiến phản hồi của GVVC và sinh viên đang theo học hệ chính quy tại 

trường [H24.1.016]. Bên cạnh việc triển khai khảo sát sự hài lòng của GVVC và Sinh viên nhà 

trường về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội thông qua đánh giá sự hài lòng của của cán bộ, giảng viên và sinh viên về những 

lợi ích thiết thực mà hoạt động cộng đồng mang lại; Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động kết nối và cộng đồng, đóng góp cho xã hội của Nhà trường còn được thể hiện rõ qua Thư 

cảm ơn của các địa phương thụ hưởng các công trình/phần việc được hỗ trợ từ Nhà trường. 

Trong đó nổi bật là các công trình/phần việc của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Nhà trường 

thông qua các mô hình hoạt động thường niên: Chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Trao 

yêu thương, Tình nguyện mùa đông…. Các địa phương đã thể hiện sự hài lòng  về loại hình và 

khối lượng tham gia trong thư cảm ơn và đánh giá cao về hoạt động và các đóng góp, hỗ trợ của 

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường [H24.1.017]. 

Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng thường xuyên được Nhà trường cải tiến, thay 

đổi theo sự phát triển với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Căn cứ kết quả khảo sát hàng năm 

và thông qua các báo cáo hoạt động của từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, 

Ban Giám hiệu, Đảng ủy nhà trường đã kịp thời có những chỉ đạo và triển khai xây dựng các 

phương án, mục tiêu nhằm cải tiến chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 
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góp cho xã hội thông qua việc đề ra mục tiêu hoạt động của năm tiếp theo cho từng đơn vị.  

Đối với Đảng bộ Trường, để tổng kết, đánh giá và đề xuất các ý kiến góp phần cải tiến chất 

lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội, hằng năm, Đảng ủy Nhà 

trường sẽ thực hiện các báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

trong năm và từ đó, đề ra chường trình, nhiệm vụ công tác Đảng cho năm tiếp theo. Thông qua 

việc đề xuất chương trình, nhiệm vụ năm tiếp theo, sẽ đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá và 

chương trình, nhiệm vụ được đề ra của Đảng ủy Nhà trường, các đơn vị trực thuộc thực hiện 

nhiệm vụ kết nối và phục vụ cộng đồng sẽ đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng của  hoạt động 

này. 

Cụ thể, mỗi đơn vị trong Trường, thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức của đơn vị sẽ nêu 

những kết quả đạt được, nêu những khó khăn và thuận lợi của đơn vị trong việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ trong năm học. Từ đó, sẽ đề xuất những giải pháp cũng như phương hướng hoạt 

động trong năm tiếp theo. Hay nói cách khác, mỗi đơn vị sẽ có những hướng và kế hoạch cải 

tiến phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của đơn vị mình. Chất lượng và hiệu quả của công việc sẽ 

được cải tiến đáng kể. Từ báo cáo của các đơn vị, Nhà trường sẽ có báo cáo tổng hợp kết quả 

của toàn trường và có ý kiến chỉ đạo nhằm cái tiến chất lượng hoạt động trong năm trong đó có 

cải tiếng chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của các đơn vị chức năng thông 

qua việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới cho từng đơn vị.  

Việc cải tiến chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội căn 

cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về hoạt động này luôn được Đảng ủy, Ban Giám 

hiệu Nhà trường quan tâm và tạo điều kiện. Với sứ mệnh giáo dục: “Chất lượng - Hiệu quả  - 

Sáng tạo” vì cộng đồng, trong thời gian qua, dưới sự Lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà 

trường, các đơn vị trong Trường đã thực hiện nghiêm túc và đúng tiến độ các kế hoạch/chương 

trình và phương hướng đã đề xuất, xây dựng, vì thế hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của 

Nhà trường luôn được đánh giá cao và ghi nhận thành tích.  

Riêng đối với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường, bên cạnh việc đề ra phương 

hướng hoạt động cho năm học tiếp theo, sự cải tiến chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan còn được thể 

hiện qua quá trình triển khai từng hoạt động. Cụ thể, đối với các hoạt động thường niên, căn cứ 
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vào chất lượng hiệu quả của hoạt động đó và ý kiến phản hồi của người dân địa phương/đơn vị 

thụ thưởng tại các buổi tổng kết hoạt động và ý kiến phản hồi của GVVC và sinh viên thông qua 

phiếu sảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, Đoàn thanh niên, 

Hội sinh viên Trường đã cải tiến trong cách thức tổ chức các hoạt động. Cụ thể, với hoạt động 

Chiến dịch Mùa hè xanh hàng năm, nhằm phát huy đúng năng lực, sở trường, sức khỏe, trẻ của 

từng thành viên trong đội hình tình nguyện, từ đó mang lại hiệu quả cao cho các công trình, phần 

việc sẽ thực hiện, từ năm 2018, bên cạnh việc Xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức Chiến 

dịch Mùa hè xanh, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên sẽ ban hành thông báo tuyển tình nguyện 

viên có năng khiếu, sở trường, khả năng phù hợp với các nội dung phần việc sẽ thực hiện trong 

chiến dịch. Vì thế, các công trình, phần việc tại các địa phương đạt hiệu quả cao và đảm bảo tiến 

độ hoàn thành với địa phương. Chiến dịch từ đó tạo được niềm tin, yêu thích và muốn được 

đóng góp, thể hiện từ các bạn sinh viên.  

 Nhằm phát huy vai trò sức trẻ, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của sinh viên Trường 

Đại học Phú Yên trong việc kết nối, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đặc biệt với 

mong muốn tận dụng những vật/đồ dùng xung quanh mình còn nhiều giá trị sử dụng tốt, với 

phương châm “Cũ mình mới ta”, từ năm 2016, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường đã 

triển khai tổ chức hoạt động “Trao yêu thương” – quyên góp quần áo cho bà con nhân dân các 

vùng khó khăn, các nơi bị ngập lụt, thiệt hại nặng nề tài sản trong năm khi có nhu cầu. Mô hình 

đi vào hoạt động từ năm 2016, đánh dấu sự thay đổi trong việc triển khai các hoạt động, phù 

hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng của bà con nhân dân, tuy nhiên, hoạt động ra quân 

năm đầu tiên, năm 2016 mặc dù thu hút được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của GVVC, Sinh viên 

và những cá nhân quan tâm nhưng hoạt động đã không đạt hiệu quả cao bởi cách thức tổ chức 

và hình thức nhận quyên góp chưa khoa học, còn rời rạc, đồ quyên góp được nhận và đi trao 

tặng mang tính tượng trương, chưa mang giá trị thiết thực. Từ năm 2018, nhằm cải tiến, nâng 

cao chất lượng cho hoạt động “Trao yêu thương”, trong quá trình xây dựng Kế hoạch và triển 

khai vận động quyên góp quần áo từ GVVC, Sinh viên nhà trường và các cá nhân quan tâm, Hội 

Sinh viên Nhà trường đã có bước cải tiến cụ thể trong cách thức tổ chức và nhận quyên góp quần 

áo cho bà con nhân dân. Trong đó, yêu cầu rõ về chất lượng đồ quyên góp, tổ chức phân loại 

cho từng đối tượng cụ thể. Nhờ đó, hoạt động “Trao yêu thương”, tổ chức quyên góp quần áo 

trong những năm sau được nhiều người quan tâm và địa phương thụ hưởng thể hiện rõ sự hài 
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lòng, nhân dân lao động khó khăn nhận được đồ phù hợp với mình nhanh, vừa ý, phù hợp và 

niềm hạnh phúc khi nhận được những món quà từ các đợt vận động quyên góp của Đoàn Thanh 

niên, Hội Sinh viên nhà trường [H24.1.018]. 

 Với Công đoàn Nhà trường, việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội cũng được triển khai hằng năm. Khối lượng 

tham gia vào các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Công đoàn là cán bộ, giảng viên, 

nhân viên Nhà trường. Qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm học, qua các cuộc họp 

định kỳ hằng tháng, Công đoàn Nhà trường sẽ thực hiện báo cáo về hoạt động năm cũ và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ năm mới. Thông qua việc xây dựng phương hướng hoạt động cho năm 

tiếp theo, Công đoàn đề xuất các biện pháp góp phần cải tiến chất lượng hiệu quả hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp xã hội của đơn vị mình.   

Đặc biệt, với mong muốn cải tiến chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cho 

các đơn vị trong toàn trường, ngày 17/12/2021, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành Quy 

định số 73/QyĐ-ĐHPY về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Phú 

Yên. Quy định các nội dung cụ thể cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường: 

* Những quy định chung về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng Trường Đại học Phú 

Yên. Trong đó đề cập đến đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh; Giải thích các từ ngữ liên 

quan; Nêu rõ mục đích và yêu cầu của hoạt động. 

* Phạm vi kết nối và phục vụ cộng đồng: Quy định rõ hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng của Trường Đại học Phú Yên có phạm vị: Kết nối với chính quyền các cấp; Kết nối với 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; Kết nối với cộng đồng quốc tế. 

* Nội dung kết nối và phục vụ cộng đồng: Quy định rõ về nội dung kết nối và phục vụ 

cộng đồng đối với đơn vị chức năng trực thuộc trường, cụ thể: Các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của Phòng Đào tạo; Các hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Phòng 

Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế và Trung tâm ứng dụng kỹ thuật Nông nghiệp – Sinh 

học; Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực hỗ trợ người học của Phòng 

Công tác HSSV; Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực tư vấn của phòng 

Đào tạo và phòng Công tác HSSV; Các hoạt động  kết nối và phục vụ cộng đồng trong các hoạt 

động tình nguyện và từ thiện của Công đoàn và Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 
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* Trách nhiệm của các bên liên quan: Nêu rõ trách nhiệm của các bên liên quan đối với 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, cụ thể: Trách nhiệm của Lãnh đạo Nhà trường – Hiệu 

trưởng và trách nhiệm của các đơn vị, đoàn thể trong Nhà trường 

* Các bước tổ chức thực hiện: Nêu rõ quá trình triển khai thực hiện, tổng kết và đánh giá 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, từ quá trình triển khai hoạt động, đánh giá hoạt động 

để khen thưởng những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kỷ luật những cá nhân quy 

phạm quy định/nội quy. Và những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định trong trường hợp có những 

vướng mắc.  

Việc ban hành quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường thể 

hiện mong muốn cải tiến hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, từ đó nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của hoạt động này. Hoạt động sẽ có sự thống nhất và gắn kết trong toàn trường giữa 

các đơn vị với nhau, thực hiện đúng sứ mệnh giáo dục mà Nhà trường đã thể hiện trong chiến 

lược phát triển của Nhà trường: “Chất lượng – hiệu quả  - Sáng tạo vì cộng đồng”. Từ quy định 

về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường, ngày 21 tháng 12 năm 2021, Đoàn 

Thanh niên Trường đã ban hành quy định số 01-QyĐ/ĐTN  về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng của Đoàn trường, trong đó quy định rõ các nội dung:  

* Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Nêu rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 

dụng của quy định. Trong đó, phạm vi điều chỉnh quy định về chính sách phục vụ cộng đồng 

của Đoàn Thanh niên trường Đại học Phú Yên; Đối tượng áp dụng là Đoàn viên, thanh niên là 

sinh hệ hệ đại học chính quy đang học tại Trường Đại học Phú Yên. 

* Loại hình và khối lượng tham gia: Quy định thể hiện rõ về loại hình và khối lượng tham 

gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Đoàn trường, bao gồm: Các hoạt động thiện 

nguyện như: Trao tặng học bổng, quà, quần áo, sách vở, nhà ở tình nghĩa; Các hoạt động dạy 

học, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình; Mùa hè xanh, phục vụ cộng đồng 

tại địa phương, dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền, giúp đỡ…; Hiến máu tình nguyện; Các hoạt động 

tình nguyện thường xuyên như Thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh, đỡ đầu các học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn, chương trình Đông ấm áp, xuân yêu thương, ngày thương binh liệt sĩ…; Về khối 

lượng tham gia là ĐVTN tự nguyện tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

* Quyền lợi, nghĩa vụ tham gia và kỷ luật khi vi phạm: quy định rõ về quyền lợi và nghĩa 

vụ khi tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của ĐVTN; Xử lý kỷ luật với những cá nhân 
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quy phạm nội quy/quy định và nêu rõ về mốc thời gian sẽ xét quyền loijwn cho sinh viên khi 

tham gia hoạt động cộng đồng. 

* Kết quả tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng: đề cập cụ thể kết quả đối với ĐVTN 

khi tham gia và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường sau khi kết thúc hoạt 

động [H24.1.019]. 

Như vậy, cùng với việc báo cáo tổng kết các hoạt động các hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng hàng năm, từ đó nêu rõ những ưu và nhược điểm của các đơn vị và đưa ra phương 

hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm tiếp theo và việc ban hành các Quy định về hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường và của Đoàn Thanh niên – đơn vị được Nhà trường 

trực tiếp phân công giao nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ về kết nối cộng đồng của Nhà trường 

đã khẳng định việc cải tiến chất lượng hoạt động kết nối cộng đồng của Nhà trường được thể 

hiện và triển khai nghiêm túc.   

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Nhằm tổng kết, đánh giá tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội để từ đó có những cải tiến phù hợp, kịp thời, góp phần nâng cao chất 

lượng của hoạt động này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng 

thực hiện công tác tổng kết, đánh giá, giám sát và đối sánh kết quả của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng trong từng năm học. Cụ thể, hằng năm Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, 

triển khai thực hiện kế hoạch và tổng kết các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp 

cho xã hội thông qua các báo cáo. Trong quá trình triển khai các kế hoạch, Nhà trường đã xác 

lập được tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã 

hội [H24.2.001]. 

Là đơn vị được Lãnh đạo Nhà trường phân công thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ kết nối và 

phục vụ cộng đồng, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Nhà trường luôn có kế hoạch đánh giá tác 

động xã hội, tổng kết các hoạt động tình nguyện thường niên, trong đó nổi bật là hoạt động chiến 

dịch Mùa hè xanh. Cụ thể, kết thúc chiến dịch Mùa hè xanh mỗi năm, Đoàn Thanh niên sẽ tổ 

chức tổng kết Chiến dịch Mùa hè xanh, trong đó thành phần tham gia sẽ có các đại diện là Lãnh 

đạo các đơn vị thuộc Nhà trường, sinh viên tham gia đội tình nguyện và địa phương/đơn vị được 
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thụ hưởng các công trình/nội dung/phần việc. Thông qua buổi tổng kết, sẽ báo cáo những kết 

quả đã đạt được, tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ địa phương/đơn vị được thụ hưởng. Từ đó, 

Nhà trường sẽ đánh giá được tác động xã hội, kết quả của hoạt động này. Đây cũng là cách thức 

triển khai công tác giám sát tính hiệu quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà 

trường đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đoàn trường trong thời gian qua 

[H24.2.002]. 

Để đánh giá tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được hiệu quả, Nhà 

trường đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng, đối với NH, cán bộ và GV, viên chức Nhà trường, trong đó có 

khảo sát, đánh giá về tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng hằng năm qua đó 

đánh giá được tác động của hoạt động này. Kết thúc mỗi đợt khảo sát, Nhà trường sẽ tổng hợp 

kết quả khảo sát và ban hành thông báo về kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng đến NH, cán bộ, giảng viên và viên chức trong toàn trường 

[H24.2.003]. 

Nhà trường đã triển khai thực hiện công tác giám sát tác động xã hội, kết quả của hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Bao gồm xây dựng hệ thống giám sát 

là các đơn vị chức năng như Phòng thanh tra, Phòng Đảm bảo chất lượng; … Trong đó, là đơn 

vị được phân công xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

thường niên, trong  mỗi nhiệm kỳ hoạt động của mình, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà 

trường đều ban hành các quyết định về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong BCH phụ 

trách các hoạt động Đoàn, Hội của Nhà trường, trong đó có phân công trách nhiệm giám sát, 

thực hiện, theo dõi hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 

Nhà trường; Đặc biệt, việc giám sát, đánh giá  tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

động, vào kết thúc hoạt động thường niên, cụ thể là hoạt động lớn của Đoàn trường – Chiến dịch 

Mùa hè xanh, Đoàn trường đều tồ chức tổng kết, báo cáo kết quả đạt được, đánh giá tác động và 

đề xuất các hướng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này [H24.2.004]. 

Ngoài ra, vào cuối năm học, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường đã thực hiện các 

báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên 

để báo cáo Ban Giám Hiệu, Đảng ủy và các đơn vị trong toàn trường. Thông qua các báo cáo 

tổng kết, hệ thống giám sát về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 



501 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

đồng, đóng góp cho xã hội được thiết lập. Từ đó, Lãnh đạo Nhà trường sẽ đánh giá tính hiệu 

quả, thiết thực của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của các đơn vị tại Hội nghị cán bộ, 

viên chức trong năm học của Nhà trường. Đặc biệt, nhằm đánh giá tác động của hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng, Nhà trường đã thường xuyên tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo 

Nhà trường và sinh viên trong toàn trường. Việc triển khai các buổi đối thoại, sẽ giúp Nhà trường 

giám sát tác động xã hội, kết quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Bỡi, thông qua các 

buổi đối thoại, sinh viên nhà trường sẽ có những chia sẻ, ý kiến về chất lượng đào tạo, loại hình 

và khối lượng tổ chức các hoạt động… và đề xuất những ý kiến để việc học tập và rèn luyện 

được quan tâm tạo điều kiện. Việc tổ chức các buổi đối thoại được Nhà trường tổ chức thường 

niên hằng năm, công khai và dân chủ để sinh viên thoái mái chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của 

mình [H24.2.005]. 

Nhằm đánh giá tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội, hằng năm Nhà trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan thông qua việc phát phiếu khảo sát. Sau khi thực hiện khảo sát, Nhà trường tiến hành đối 

sánh, đánh giá tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp 

cho xã hội. Trong đó, đánh giá tác động đối cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường; tác động 

đối với sinh viên và tác động đối với các địa phương, đơn vị thụ hưởng các công trình/nội 

dung/phần việc của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng [H24.2.006]. 

Thứ nhất: Đối sáng về tác động xã hội đối với cán bộ, viên chức Nhà trường 

Bảng: Kết quả đối sánh về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội 

Thứ nhất: Đối sánh về tác động xã hội của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội đối với cán bộ GV, nhân viên 

Tác động Năm 

Số 

lượng 

khảo 

sát 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Cơ bản 

không 

hài lòng 

Phân vân 
Cơ bản 

hài lòng 

Hoàn toàn 

rất hài 

lòng 

Các hoạt 

động trong 

2017-

2018 
132 0 (0%) 0 (0%) 7 (5.53%) 

101 

(76.52%) 

24 

(18.18%) 
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chương trình 

đáp ứng nhu 

cầu của 

CB,GV 

 

2018-

2019 
145 0 (0%) 0 (0%) 7 (4.83%) 

111 

(76.55%) 

27 

(18.62%) 

2019-

2020 
127 0 (0%) 0(0%) 7 (5.51%) 

96 

(75.59%) 

24 

(18.90%) 

2020-

2021 
124 0 (0%) 0 (0%) 6 (4.84%) 

94 

(75.81%) 

24 

(19.35%) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 0 (0%) 7 (5.38%) 

99 

(76.15%) 

24 

(18.46%) 

Hoạt động 

phục vụ và 

hỗ trợ cộng 

đồng giúp 

cán bộ, giảng 

viên và sinh 

viên phát 

huy được 

khả năng tư 

duy, sáng tạo 

và các kỹ 

năng cần 

thiết khác 

2017 - 

2018 
132 0 (0%) 0 (0%) 5 (3.79%) 

94 

(71.21%) 

33 

(25.00%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 0 (0%) 6 (4.14%) 

103 

(71.03%) 

36 

(24.83%) 

2019-

2020 
127 0 (0%) 0 (0%) 5 (3.94%) 

90 

(70.87%) 

32 

(25.20%) 

2020-

2021 
124 0 (0%) 0 (0%) 5 (4.03%) 

87 

(70.16%) 

32 

(25.81%) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 0 (0%) 5 (3.83%) 

92 

(70.77%) 
33 (25.38) 

Hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng tạo sự 

hứng thú, 

say mê trong 

cán bộ, giảng 

viên 

2017-

2018 
132 0 (0%) 4 (3.03%) 

19 

(14.39%) 

93 

(70.45%) 

16 

(12.12%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 4 (2.76%) 

20 

(13.79%) 

104 

(71.72% 

17 

(11.72%) 

2019-

2020 
127 0 (0%) 4 (3.15%) 

18 

(14.17%) 

89 

(70.08%) 

16 

(12.60%) 

2020-

2021 
124 0 (0%) 4 (3.23%) 

18 

(14.52%) 

87 

(70.16%) 
15 (12.10) 
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2021-

2022 
130 0 (0%) 4 (3.08%) 

19 

(14.62%) 

91 

(70.00%) 

16 

(12.31%) 

Thứ hai: Đối sánh về tác động xã hội hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với sinh 

viên 

Tác động Năm 

Số 

lượng 

khảo 

sát 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Cơ bản 

không 

hài lòng 

Phân vân 
Cơ bản 

hài lòng 

Hoàn toàn 

rất hài 

lòng 

Hoạt động 

phục vụ, hỗ 

trợ cộng 

đồng giúp 

cán bộ, giảng 

viên và sinh 

viên phát 

huy được 

khả năng tư 

duy, sáng tạo 

và các kỹ 

năng cần 

thiết khác 

2017-

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

40 

(3.32%) 

742 

(61.58%) 

423 

(35.10%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

40 

(3.30%) 

748 

(61.72%) 

424 

(34.98%) 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

32 

(3.26%) 

608 

(61.91%) 

342 

(34.83%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

29 

(3.30%) 

541 

(61.62%) 

308 

(35.08%) 

2021-

2022 
936 0 (0%) 0 (0%) 

31 

(3.31%) 

580 

(61.97%) 

325 

(34.72%) 

Hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng hỗ trợ 

tốt cho hoạt 

động học tập 

và tìm kiếm 

việc làm sau 

này của sinh 

2017 – 

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

50 

(4.15%) 

702 

(58.26%0 

453 

(37.59%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

28 

(2.31%) 

732 

(60.40%) 

452 

(37.29%) 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

25 

(2.55%) 

595 

(60.59%) 

362 

(36.86%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

21 

(2.39%) 

530 

(60.36%) 

327 

(37.24%) 
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viên tình 

nguyện 

2021-

2022 
936 0 (0%) 0 (0%) 

62 

(6.62%) 

587 

(62.71%) 

287 

(30.66%) 

Các hoạt 

động trong 

chương trình 

đáp ứng 

được nhu 

cầu của sinh 

viên 

2017-

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

52 

(4.31%) 

726 

(60.25%) 

427 

(35.44%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

80 

(6.60%) 

756 

(62.38%) 

376 

(31.02%) 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

63 

(6.42%) 

619 

(63.03%) 

300 

(30.55%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

59 

(6.72%) 

545 

(62.30%) 

272 

(30.98%) 

2021-

2022 
93 0 (0%) 0 (0%) 

62 

(6.62%) 

587 

(62.71%) 

287 

(30.66%) 

Thứ ba: Đối sánh về tác động xã hội hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với địa 

phương thụ hưởng 

Năm Địa phương thụ hưởng Mức độ  hài lòng Đề xuất 

2017 
Xã Xuân Phương, thị xã 

Sông Cầu 

Đánh giá mức độ rất hài lòng qua 

việc khẳng định ý nghĩa, giá trị thực 

tiễn của những phần quà, công trình 

đã thực hiện cho địa phương 

Nhà trường tiếp tục 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 

2018 

Thôn Bàn Nham Bắc, xã 

Hòa Xuân Nam, huyện 

Đông Hòa 

Đánh giá mức độ rất hài lòng qua 

việc khẳng định ý nghĩa, giá trị thực 

tiễn của những phần quà, công trình 

đã thực hiện cho địa phương 

Nhà trường tiếp tục 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 

2019 
Xã Hòa Đồng, huyện Tây 

Hòa 

Đánh giá mức độ rất hài lòng qua 

việc khẳng định ý nghĩa, giá trị thực 

tiễn của những phần quà, công trình 

đã thực Nhà trường tiếp tục đồng 

hành, hỗ trợ địa phương hiện cho địa 

phương và tính cấp thiết của các 

Nhà trường tiếp tục 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 
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công trình đã thực hiện 

2020 
Xã Hòa Đồng, huyện Tây 

Hòa 

Đánh giá mức độ rất hài lòng qua 

việc khẳng định ý nghĩa, giá trị thực 

tiễn của những phần quà, công trình 

đã thực hiện cho địa phương 

Nhà trường tiếp tục 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 

2021 
Xã Sơn Hà, huyện Sơn 

Hòa 

Đánh giá mức độ rất hài lòng qua 

việc khẳng định ý nghĩa, giá trị thực 

tiễn của những phần quà, 

Nhà trường tiếp tục 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 

Qua kết quả đối sánh có thể thấy, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại 

học Phú Yên có tác động lớn đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên Nhà trường; 

tác động đến các địa phương/đơn vị được thụ hưởng. Đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà 

trường, hơn 90% cán bộ, giảng viên, nhân viên hằng năm đánh giá mức độ hài lòng và rất hài 

lòng về tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với họ. Đối với sinh viên, mức 

độ hài lòng và rất hài lòng chiếm tỉ lệ trên 90% mỗi năm. Và đối với các địa phương/đơn vị 

được thụ hưởng, mức độ hài lòng và rất hài lòng về các công trình/phần việc được nhận hỗ trợ 

thể hiện rõ qua thư cảm ơn của các đơn vị, trong đó, các địa phương luôn mong muốn Nhà 

trường tiếp tục có sự hỗ trợ, ủng hộ trong thời gian đến. Những kết quả này cho thấy, hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Phú Yên đáp ứng đúng, đủ và đạt yêu cầu, 

nguyện vọng của nhân dân.  

Nhà trường đã ban hành kế hoạch khảo sát và thu thập thông tin của các bên liên quan về 

tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Căn 

cứ kết quả khảo sát được như trên, ta thấy, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng luôn là hoạt 

động được cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường quan tâm, ủng hộ. Với nhiều 

mảng hoạt động khác nhau, mỗi đơn vị chức năng của Nhà trường đã thực hiện đúng vai trò, 

chức năng của mình trong việc phục vụ cộng đồng. Mặc dù vẫn còn tồn tại một vài cá nhân 

không hài lòng hoặc phân vân về tác động hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà 

trường, tuy nhiên, căn cứ trên vào kết quả khảo sát, mức độ hài lòng và hoàn toàn rất hài lòng 

về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và NH luôn ở 

mức cao. Điều này thể hiện tác động tích cực của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng với 

các bên liên quan. Bên cạnh đó, từ nội dung thư cảm ơn của các địa phương thụ hưởng các nội 
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dung/công trình/phần việc được hỗ trợ đã phản hồi rõ tác động xã hội của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng Trường Đại học Phú Yên. Hầu hết các địa phương đều rất hài lòng về những 

giá trị những phần quà, công trình, phần việc mà Nhà trường hỗ trợ cho địa phương, và thể hiện 

sự mong muốn Nhà trường tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ cho địa phương trong thời gian đến 

[H24.2.007]. 

Từ báo cáo tổng kết hằng năm của các đơn vị và kết quả khảo sát về sự hài lòng của các 

bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội, Đảng ủy, Ban 

Giám hiệu Nhà trường đã xây dựng và ban hành phương hướng hoạt động cho từng năm học 

với từng nội dung cụ thể, của từng đơn vị. Từ đó, các đơn vị chức năng liên quan, tùy theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình đề ra các giải pháp để cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt 

động. Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức của Nhà trường được xem là kế hoạch cải tiến về chất 

lượng hoạt động phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội của Nhà trường.  

Trong đó, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường thể hiện sự cải tiến trong từng hoạt 

động, qua từng năm, cải tiến về cách thức tổ chức, hình thức thực hiện các hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng thường niên như Mùa hè xanh, Trao yêu thương…Hiệu quả, chất lượng của 

các hoạt động phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã 

được các địa phương thụ hưởng đánh giá cao [H24.2.008]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với NH và 

đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Như trên đã trình bày, nhằm đánh giá tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

đối với các bên liên quan, Nhà trường đã ban hành kế hoạch khảo sát lấy ý kiến về hoạt động 

kết nối và phục cộng đồng trong đó có khảo sát, thu thập thông tin về tác động của hoạt động 

này đối với NH và đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên thông qua phiếu khảo sát. Phiếu khảo sát 

hướng dẫn cụ thể NH và đội ngũ cán bộ, GV phản hồi ý kiến cụ thể qua 5 mức đánh giá: Hoàn 

toàn không đồng ý, Không đồng ý, Phân vân, Đồng ý và Hoàn toàn đồng ý. Sau khi triển khai 

khảo sát, Nhà trường thu thập thông tin và tổng hợp kết quả, thực hiện thông báo kết quả khảo 

sát ý kiến về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và ban hành trong toàn trường. Qua đó, 

NH và đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên [H24.3.001]. 

Tùy vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong Trường, các đơn vị sẽ xây dựng kế 
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hoạch giám sát về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội. 

Nhà trường đã triển khai thực hiện công tác giám sát tác động xã hội, kết quả của hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Bao gồm xây dựng hệ thống giám sát 

là các đơn vị chức năng như Phòng thanh tra, Phòng Khảo thí  - Đảm bảo chất lượng; Mỗi đơn 

vị sẽ xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động trong năm của đơn vị mình, trong đó nêu rõ kế 

hoạch tổ chức giám sát về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

… Việc tổ chức đối thoại giữa Nhà trường và NH – Sinh viên hằng năm đã thể hiện rõ kế hoạch 

giám sát tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với NH, cán bộ và GV nhà 

trường. Mọi ý kiến của NH đều được Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường 

giái đáp, trả lời. Việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Trường sẽ giúp Lãnh đạo Nhà trường 

thực hiện công tác giám sát, theo dõi, đánh giá hoạt động của các đơn vị. Ngoài ra, kết quả giám 

sát về tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thể hiện trong báo cáo năm 

của các đơn vị. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Nhà trường sẽ tổng hợp và thực hiện báo cáo 

chung của Nhà trường hằng năm, qua đó tổng kết, đánh giá tác động chung của hoạt động này 

đối với Nhà trường [H24.3.002]. 

Là đơn vị được phân công xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng thường niên, vào đầu năm học, Đoàn Thanh niên Trường đã ban hành chương trình 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học, trong đó, nhằm giám sát về tác động xã hội, 

kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với NH, trong đó, nêu cụ thể nhiệm vụ 

thực hiện công tác giám sát, rà soát, cải tiến và lấy ý kiến các bên liên quan về tác động của hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng [H24.3.003]. 

Thông qua việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về tác động của hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, Nhà trường đã thực hiện đối sáng về tác động, kết quả của 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội, triển khai đối sánh trong 5 năm:  

Bảng: Kết quả đối sánh về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội 

Thứ nhất: Đối sánh về tác động xã hội của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội đối với cán bộ GV, nhân viên 

Tác động Năm Số Hoàn toàn Cơ bản Phân vân Cơ bản Hoàn toàn 
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lượng 

khảo 

sát 

không hài 

lòng 

không 

hài lòng 

hài lòng rất hài 

lòng 

Các hoạt động 

trong chương 

trình đáp ứng 

nhu cầu của 

CB,GV 

 

2017-

2018 
132 0 (0%) 0 (0%) 7 (5.53%) 

101 

(76.52%) 

24 

(18.18%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 0 (0%) 7 (4.83%) 

111 

(76.55%) 

27 

(18.62%) 

2019-

2020 
127 0 (0%) 0(0%) 7 (5.51%) 

96 

(75.59%) 

24 

(18.90%) 

2020-

2021 
124 0 (0%) 0 (0%) 6 (4.84%) 

94 

(75.81%) 

24 

(19.35%) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 0 (0%) 7 (5.38%) 

99 

(76.15%) 

24 

(18.46%) 

Hoạt động 

phục vụ và hỗ 

trợ cộng đồng 

giúp cán bộ, 

giảng viên và 

sinh viên phát 

huy được khả 

năng tư duy, 

sáng tạo và 

các kỹ năng 

cần thiết khác 

2017 - 

2018 
132 0 (0%) 0 (0%) 5 (3.79%) 

94 

(71.21%) 

33 

(25.00%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 0 (0%) 6 (4.14%) 

103 

(71.03%) 

36 

(24.83%) 

2019-

2020 
127 0 (0%) 0 (0%) 5 (3.94%) 

90 

(70.87%) 

32 

(25.20%) 

2020-

2021 
124 0 (0%) 0 (0%) 5 (4.03%) 

87 

(70.16%) 

32 

(25.81%) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 0 (0%) 5 (3.83%) 

92 

(70.77%) 
33 (25.38) 

Hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng tạo sự 

hứng thú, say 

mê trong cán 

bộ, giảng viên 

2017-

2018 
132 0 (0%) 4 (3.03%) 

19 

(14.39%) 

93 

(70.45%) 

16 

(12.12%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 4 (2.76%) 

20 

(13.79%) 

104 

(71.72% 

17 

(11.72%) 

2019-

2020 
127 0 (0%) 4 (3.15%) 

18 

(14.17%) 

89 

(70.08%) 

16 

(12.60%) 
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2020-

2021 
124 0 (0%) 4 (3.23%) 

18 

(14.52%) 

87 

(70.16%) 
15 (12.10) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 4 (3.08%) 

19 

(14.62%) 

91 

(70.00%) 

16 

(12.31%) 

Thứ hai: Đối sánh về tác động xã hội hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với sinh 

viên (NH) 

Tác động Năm 

Số 

lượng 

khảo 

sát 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Cơ bản 

không 

hài lòng 

Phân vân 
Cơ bản 

hài lòng 

Hoàn toàn 

rất hài 

lòng 

Hoạt động 

phục vụ, hỗ 

trợ cộng đồng 

giúp cán bộ, 

giảng viên và 

sinh viên phát 

huy được khả 

năng tư duy, 

sáng tạo và 

các kỹ năng 

cần thiết khác 

2017-

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

40 

(3.32%) 

742 

(61.58%) 

423 

(35.10%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

40 

(3.30%) 

748 

(61.72%) 

424 

(34.98%) 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

32 

(3.26%) 

608 

(61.91%) 

342 

(34.83%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

29 

(3.30%) 

541 

(61.62%) 

308 

(35.08%) 

2021-

2022 
936 0 (0%) 0 (0%) 

31 

(3.31%) 

580 

(61.97%) 

325 

(34.72%) 

Hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng hỗ trợ 

tốt cho hoạt 

động học tập 

và tìm kiếm 

việc làm sau 

này của sinh 

2017 – 

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

50 

(4.15%) 

702 

(58.26%0 

453 

(37.59%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

28 

(2.31%) 

732 

(60.40%) 

452 

(37.29%) 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

25 

(2.55%) 

595 

(60.59%) 

362 

(36.86%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

21 

(2.39%) 

530 

(60.36%) 

327 

(37.24%) 
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viên tình 

nguyện 

2021-

2022 
936 0 (0%) 0 (0%) 

62 

(6.62%) 

587 

(62.71%) 

287 

(30.66%) 

Các hoạt động 

trong chương 

trình đáp ứng 

được nhu cầu 

của sinh viên 

2017-

2018 
1205 0 (0%) 0 (0%) 

52 

(4.31%) 

726 

(60.25%) 

427 

(35.44%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

80 

(6.60%) 

756 

(62.38%) 

376 

(31.02%) 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

63 

(6.42%) 

619 

(63.03%) 

300 

(30.55%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

59 

(6.72%) 

545 

(62.30%) 

272 

(30.98%) 

2021-

2022 
93 0 (0%) 0 (0%) 

62 

(6.62%) 

587 

(62.71%) 

287 

(30.66%) 

Như trên đã trình bày, để đánh giá tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội, Nhà trường đã tiến hành khảo sát đánh giá tác động của 

hoạt động này thông qua việc thực hiện khảo sát bằng phiếu đánh giá. Từ kết quả khảo sát được, 

có thể thấy, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng có tác động tích cực đến các bên liên quan, 

cụ thể: tác động đến người học  và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Vì theo kết quả khảo 

sát, có thể thấy, đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên Nhà trường, hằng năm, hơn 

90% cán bộ, giảng viên, nhân viên đều cho rằng hoạt động này có nhiều tác động tích cực đến 

công việc nghiên cứu và giảng dạy, làm việc của mình tại Nhà trường. Trong đó, hơn 95% sinh 

viên hằng năm cho rằng, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng giúp các bạn sinh viên phát 

huy được nhiều kỹ năng; bổ trợ cho việc học và đáp ứng được nhu cầu của sinh viên trong giảng 

đường đại học. Tỷ lệ đồng ý tác động của hoạt động này đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, 

nhân viên và sinh viên Nhà trường từ năm 2017 đến năm 2021 không thay đổi. Điều này cho 

thấy, cùng với nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho tỉnh Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung, hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng luôn được toàn thể Nhà trường quan tâm và cùng xem là 

nhiệm vụ chính trị thực hiện.   

Thông qua kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, Nhà trường đã phát các phiếu khảo sát đến NH và đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên. 

Trong các phiếu khảo sát thể hiện rõ các nội dung cần khảo sát, có các mức độ đánh giá tác động 



511 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với NH và đội ngũ cán bộ, GV, 

nhân viên và gợi ý những đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng kết nối và phục vụ cộng đồng 

của Nhà trường [H24.3.004]. 

Cải tiến chất lượng về chất lượng phục vụ và kết nối cộng đồng được xem là nhiệm vụ 

quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Việc 

cải tiến được thể hiện qua từng hoạt động trong từng năm học. Để cải tiến, các đơn vị trong 

Trường sẽ tổ chức tổng kết các hoạt động của đơn vị mình, từ đó đưa ra những ưu và nhược 

điểm của hoạt động, và đề xuất các giải pháp cải tiến thông qua phương hướng hoạt động trong 

năm tiếp theo [H24.3.005]. 

Việc cải tiến chất lượng về chất lượng phục vụ và kết nối cộng đồng được Nhà trường thực 

hiền hằng năm, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trực thuộc Trường.  

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường thực hiện việc cải tiến chất lượng về chất 

lượng phục vụ cộng đồng đối với NH, đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên được thể hiện trong việc 

cải tiến cách thức tổ chức các hoạt động tình nguyện nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ và tạo 

niềm tin cho NH, đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên Nhà trường. Cụ thể, nhằm cải tiến chất lượng 

về chất lượng phục vụ cộng đồng đối với NH, đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên, từ năm 2018, 

trước khi tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh, Đoàn Thanh niên Trường đã ban hành thông báo 

tuyển tình nguyện viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Trong đó có nêu rõ yêu cầu đối với 

các sinh viên đăng ký tham gia, yêu cầu đưa ra dựa trên nội dung công trình/phần việc sẽ triển 

khai tại địa phương tình nguyện. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng về chất lượng phục 

vụ cộng đồng đối với NH, từ đó, đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên sẽ có niềm tin và tham gia ủng 

hộ cho hoạt động, tạo điều kiện, khích lệ tinh thần để sinh viên tham gia tình nguyện 

[H24.3.006]. 

Việc ban hành quy định về kết nối và phục vụ cộng đồng của Hiệu trưởng Nhà trường (Số 

736/QyĐ-ĐHPY ngày 17 tháng 12 năm 2021) là bước cải tiến quan trọng của Nhà trường với 

mong muốn cải tiến chất lượng về chất lượng phục vụ cộng đồng, trong đó đã quy định rõ về 

trách nhiệm của các cá nhân liên quan [H24.3.007]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
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Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Cùng với việc khảo sát lấy ý kiến về hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng, trong đó đánh 

giá về loại hình, khối lượng tham gia và tác động của hoạt động với các bên liên quan, Kế hoạch 

khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng hằng năm còn 

khảo sát, đánh giá, giám sát sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động này. Sự hài lòng của 

các bên liên quan thể hiện qua đánh giá lợi ích thiết thực của hoạt động cho cộng đồng. Kế hoạch 

v/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng hằng năm đối với 

cán bộ, GV, nhân viên và sinh viên thể hiện mục tiêu đánh giá, giám sát sự hài lòng của các bên 

liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội hằng năm. Phản hồi 

của các địa phương hằng năm về các công trình/nội dung mà Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên 

Nhà trường đã triển khai thể hiện sự hài lòng của địa phương về hoạt động hỗ trợ của Nhà trường 

với địa phương [24.4.001]. 

Như trên đã trình bày, thông qua kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, Nhà trường đã phát các phiếu khảo sát đến NH và đội ngũ 

cán bộ, GV, nhân viên. Trong các phiếu khảo sát thể hiện rõ các nội dung cần khảo sát, có các 

mức độ đánh giá tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với NH và đội ngũ 

cán bộ, GV, nhân viên và gợi ý những đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng kết nối và phục vụ 

cộng đồng của Nhà trường [H24.4.002]. Đối với địa phương thụ hưởng, kết thúc chương trình, 

để đánh giá tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội, Nhà 

trường sẽ căn cứ vào phản hồi của địa phương qua nội dung thư cảm ơn. Trong thư cảm ơn của 

các địa phương đã đánh giá rõ tác đông/sự ảnh hưởng của các công trình đến người dân/địa 

phương được thụ hưởng. 

Để giám sát sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội, Nhà trường đã khảo sát qua việc phát phiếu lấy ý kiến của các bên liên 

quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, trong đó có khảo sát NH, cán bộ, GV và nhân 

viên Nhà trường. Các phiếu khảo sát sẽ thể hiện rõ nội dung cần khảo sát ý kiến, hướng dẫn cụ 

thể các mức đánh giá hoạt động.  

Bên cạnh đó, để giám sát về sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng, Nhà trường đã triển khai thực hiện hòm thư ý kiến trong Trường cho NH, cán bộ, 
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GV và nhân viên toàn trường. Các ý kiến phản hồi sẽ được tổng hợp, giải đáp thông qua buổi 

đối thoại thường niên giữa Nhà trường và sinh viên, có sự tham gia của cán bộ, giảng viên đại 

diện các đơn vị trong Trường [H24.4.003]. 

Khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội thể hiện qua việc đánh giá mức hài lòng về lợi ích của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng. Kết quả đối sánh qua 5 năm thực hiện: 

Bảng: Kết quả đối sánh về sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội 

Thứ nhất: Đối sánh về sự hài lòng về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp 

cho xã hội đối với cán bộ, GV, nhân viên 

Năm 
Số lượng 

khảo sát 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Cơ bản 

không 

hài lòng 

Phân vân 
Cơ bản hài 

lòng 

Hoàn toàn 

rất hài lòng 

2017-

2018 
132 0 (0%) 

2 

(1.52%) 

13 

(9.85%) 

100 

(75.76%) 

17 

(12.88%) 

2018-

2019 
145 0 (0%) 

2 

(1.38%) 

14 

(9.66%) 

110 

(75.86%) 

19 

(13.10%) 

2019-

2020 
127 0 (0%) 

2 

(1.57%) 

13 

(10.24%) 

95 

(74.80%) 

17 

(13.39) 

2020-

2021 
124 0 (0%) 

2 

(1.61%) 

12 

(9.68%) 

93 

(75.00%0 

17 

(13.71%) 

2021-

2022 
130 0 (0%) 

2 

(1.54%) 

13 

(10.00%) 

98 

(75.38%) 

17 

(13.08%) 

Thứ 2: Đối sánh sự hài lòng về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã 

hội đối với NH 

Năm 
Số lượng 

khảo sát 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Cơ bản 

không 

hài lòng 

Phân vân 
Cơ bản hài 

lòng 

Hoàn toàn 

rất hài lòng 

 1205 0 (0%) 0 (0%) 80 838 287 
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2017-

2018 

(6.64%) (69.54%) (23.82%) 

2018-

2019 
1212 0 (0%) 0 (0%) 

80 

(6.60%) 

844 

(69.64%) 

288 

(23.76%) 

2019-

2020 
982 0 (0%) 0 (0%) 

63 

(6.42%) 

688 

(70.06%) 

231 

(23.52%) 

2020-

2021 
878 0 (0%) 0 (0%) 

58 

(6.61%) 

614 

(69.93%) 

206 

(23.46%) 

2021-

2022 
936 0 (0%) 0 (0%) 

61 

(6.52%) 

655 

(69.98%) 

220 

(23.50%) 

Thứ 3: Đối sánh sự hài lòng về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã 

hội đối với địa phương/đơn vị thụ hưởng 

Năm 
Địa phương thụ 

hưởng 
Mức độ  hài lòng Đề xuất 

2017 
Xã Xuân Phương, thị 

xã Sông Cầu 

Đánh giá mức độ rất hài lòng qua việc 

khẳng định ý nghĩa, giá trị thực tiễn của 

những phần quà, công trình đã thực hiện 

cho địa phương 

Nhà trường tiếp tục 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 

2018 

Thôn Bàn Nham 

Bắc, xã Hòa Xuân 

Nam, huyện Đông 

Hòa 

Đánh giá mức độ rất hài lòng qua việc 

khẳng định ý nghĩa, giá trị thực tiễn của 

những phần quà, công trình đã thực hiện 

cho địa phương 

Nhà trường tiếp tục 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 

2019 
Xã Hòa Đồng, huyện 

Tây Hòa 

Đánh giá mức độ rất hài lòng qua việc 

khẳng định ý nghĩa, giá trị thực tiễn của 

những phần quà, công trình đã thực Nhà 

trường tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa 

phương hiện cho địa phương và tính cấp 

thiết của các công trình đã thực hiện 

Nhà trường tiếp tục 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 

2020 Xã Hòa Đồng, huyện Đánh giá mức độ rất hài lòng qua việc Nhà trường tiếp tục 
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Tây Hòa khẳng định ý nghĩa, giá trị thực tiễn của 

những phần quà, công trình đã thực hiện 

cho địa phương 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 

2021 
Xã Sơn Hà, huyện 

Sơn Hòa 

Đánh giá mức độ rất hài lòng qua việc 

khẳng định ý nghĩa, giá trị thực tiễn của 

những phần quà, 

Nhà trường tiếp tục 

đồng hành, hỗ trợ địa 

phương 

Từ kết quả khảo sát về sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã xây dựng và ban hành 

phương hướng hoạt động cho từng năm học và từng nội dung cụ thể. Từ đó, các đơn vị chức 

năng liên quan, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình sẽ đề ra các giải pháp để cải tiến 

và nâng cao chất lượng hoạt động. Mỗi đơn vị trong trường sẽ đưa ra những giải pháp nhằm cải 

tiến, nâng cao chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của riêng đơn vị mình. Thể 

hiện qua báo cáo tổng kết hằng năm của các đơn vị, đưa ra những ưu và khuyết điểm, từ đó xây 

dựng các hướng khắc phục và phương hướng cho hoạt động trong thời gian tiếp theo. Trong đó, 

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường thể hiện sự cải tiến trong từng hoạt động, qua từng 

năm, cải tiến về cách thức tổ chức, hình thức thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng thường niên như Mùa hè xanh, Trao yêu thương, … [H24.4.004]. 

- Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Trường Đại học Phú Yên đã xã lập được loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội; Có sự giám sát chặt chẽ và có tiến hành đối 

sánh để cải tiến hoạt động này. 

- Trường đã tiến hành triển khai lấy ý kiến các bên liên quan, từ đó đo lường được tác động 

xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội; Có triển khai 

công tác giám sát và đối sánh để cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động đối 

với xã hội. 

- Trường đã tiến hành khảo sát và đo lường về sự hài lòng của các bên liên quan đối với 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội; Trường có tương đối đầy đủ hệ 
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thống giám sát và đã tiến hành công tác giám sát đối với công tác đo lường sự hài lòng của các 

bên liên quan và Trường cũng đã triển khai công tác đối sáng về sự hài lòng của các bên liên 

quan để cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng. 

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Trường ĐHPY là một trường ĐH địa phương nên dù đã có nhiều cố gắng trong việc kết 

nối và phục vụ cộng đồng nhưng với nguồn nhân lực và kinh phí rất hạn chết, chủ yếu từ nguồn 

ngân sách nhà nước, vì thế đã tác động không nhỏ đến khối lượng và chất lượng tham gia, chưa 

theo kịp yêu cầu của xã hội đang phát triển và hội nhập rất nhanh. 

- Các đánh giá về tác động của các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng còn chưa được 

hệ thống hóa một cách đầy đủ, có hệ thống và chuyên biệt để phục vụ tốt hơn cho việc cải tiến 

về họa động này. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Nhà trường cần chủ động, sáng tạo 

trong việc vận động các nguồn lực 

xã hội (từ doanh nghiệp, các nhà hảo 

tâm, cựu sinh viên...) để tặng kinh 

phí cho việc triển khai thực hiện các 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng 

BGH, Các 

đơn vị chức 

năng 

Hằng năm 

(Từ năm 

2019 -2025 

 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Nhà trường cần hoàn thiện hệ thống 

đo lường chất lượng theo hướng 

chuyên nghiệp, hiện đại 

BGH, Các 

đơn vị chức 

năng 

Hằng năm 

(từ năm 

2019-2025) 
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3 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Nhà trường cần đa dạng hoá loại 

hình và tăng khối lượng tham gia 

vào hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội 

BGH, Các 

đơn vị chức 

năng 

Hằng năm 

(từ năm 

2019-2025) 

 

4 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công 

tác đo lường tác động xã hội, kết quả 

của hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội. 

Hoàn thiện hơn nữa công tác giám 

sát và đối sánh để cải tiến nhằm nâng 

cao hiệu quả, chất lượng của các 

hoạt động đối với xã hội 

BGH, Các 

đơn vị chức 

năng 

Hằng năm 

(từ năm 

2019-2025) 

 

5 

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giám 

sát và công tác đối sánh để cải tiến 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

tác động của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng đối với NH, GV, 

NV 

BGH, Các 

đơn vị chức 

năng 

Hằng năm 

(từ năm 

2019-2025) 

 

6 

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống đo 

lường sự hài lòng của các bên liên 

quan; tăng cường công tác giám sát 

và đối sánh về sự hài lòng của các 

bên liên quan để cải tiến nhằm nâng 

cao chất lượng, hiệu quả của hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng 

BGH, Các 

đơn vị chức 

năng 

Hằng năm 

(từ năm 

2019-2025) 

 

 

4. Mức đánh giá  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 
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 Tiêu chuẩn 24       5 .00 

 Tiêu chí 24.1 5  

 Tiêu chí 24.2  5 

 Tiêu chí 24.3   5 

 Tiêu chí 24.4  5 

Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và Thị trường 

Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

         Chiến lược phát triển trường ĐHPY giai đoạn giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030 

(Quyết định số 04/QĐ-ĐHPY ngày 04/01/2016 [H01.1.001]). Trong các lĩnh vực chiến lược 

đều thể hiện các nội dung, lộ trình, đơn vị thực hiện và nguồn kinh phí để thực hiện chiến lược: 

về đào tạo, NCKH, xây dựng phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất…[H25.1.001]). Chiến 

lược lĩnh vực về tài chính trong giai đoạn 2016-2020, việc xác lập các chỉ số tài chính thể hiện 

trong kế hoạch ngân sách hằng năm [H07.1.004]. Kinh phí chi thường xuyên được xác lập cơ 

cấu từ các nguồn tài chính như sau:  

          - Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp: 70,85%;   

          - Nguồn thu học phí : 6,61%; 

          - Nguồn thu từ các hoạt động đào tạo dịch vụ: 22,54%.   

          Bảng 25.1: Cơ cấu nguồn tài chính giai đoạn 2016-2020 

                           ĐVT: Triệu đồng      

Năm 

Nguồn 

kinh 

phí 

ngân 

sách 

Tỷ lệ 

% 

Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ Tổng cộng 

Tổng 

Thu 

học 

phí 

Tỷ lệ 

% 

Thu 

dịch 

vụ 

Tỷ lệ 

% 

Kinh 

phí 

Ghi 

chú 

2016 29.463 76,60% 9.000 2.266 5,89% 6.734 17,51% 38.463   

2017 30.936 74,12% 10.800 3.100 7,43% 7.700 18,45% 41.736   

2018 32.482 71,48% 12.960 3.079 6,78% 9.881 21,74% 45.442   
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2019 34.107 68,68% 15.552 3.027 6,10% 12.525 25,22% 49.659   

2020 35.812 65,74% 18.662 3.709 6,81% 14.953 27,45% 54.474   

Tổng 162.800 70,85% 66.974 15.181 6,61% 51.793 22,54% 229.774   

                                                                                 Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính 

Nguồn thu sự nghiệp: tính hệ số gia tăng trung bình 1,2 (phấn đấu trung bình tỉ trọng cơ 

cấu nguồn thu trong tổng nguồn kinh phí chi thường xuyên từ 17,5% (giai đoạn 2011-2015) tăng 

lên 30% (giai đoạn 2016-2020) [H25.1.002]. Theo đó, cơ cấu các nội dung chi thường xuyên 

gồm các mục chi: Chi cho con người (lương, phụ cấp, học bổng, bảo hiểm) chiếm khoảng: 70%; 

Chi nghiệp vụ chuyên môn chiếm khoảng: 15% (trong đó hoạt động đào tạo khoản 14%, hoạt 

động NCKH khoảng 1%);  Chi hoạt động hành chính, dịch vụ công cộng chiếm khoảng: 7%; 

Chi đầu tư, mua sắm trang thiết bị chiếm khoảng: 5% và chi hoạt động khác (phong trào, đoàn 

thể, sinh viên, cộng đồng...) chiếm khoảng: 3%. Cụ thể theo bảng 25.1.1 và 25.1.2  

 

         Bảng 25.1.1: Kế hoạch phát triển nguồn tài chính giai đoạn 2016-2020 

                                  ĐVT: Triệu đồng 

Năm Nguồn kinh phí  

ngân sách 

Nguồn thu sự nghiệp, 

dịch vụ 

Tổng cộng 

Kinh phí Ghi chú 

2016 29.463 9.000 38.463  

2017 30.936 10.800 41.736  

2018 32.482 12.960 45.442  

2019 34.107 15.552 49.659  

2020 35.812 18.662 54.474  

Tổng            162.800 66.974      229.774  

 

        Bảng 25.1.2: Xác định cơ cấu nguồn tài chính theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng cộng 

Tổng số thu 38.463 41.736 45.442 49.659 54.474 229.774 

Tổng số chi 38.463 41.736 45.442 49.659 54.474 229.774 
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- Chi cho con người 26.924 29.215 31.810 34.761 38.132 160.842 

- Chi chuyên môn 5.385 5.843 6.362 6.952 7.626 32.168 

- Chi NCKH 385 417 455 497 545 2.299 

- Chi đầu tư, mua 

sắm trang thiết bị 

1.923 2.087 2.272 2.483 2.724 11.489 

- Chi hành chính 

dịch vụ công cộng  

2.692 2.922 3.180 3.476 3.813 16.083 

- Chi hoạt động khác 

(phong trào, đoàn 

thể, cộng đồng 

1.154 1.252 1.363 1.490 1.634 6.893 

                                                                             Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính 

 
  

Phòng KH-TC là đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo các kết   quả tài chính thực hiện của các 

hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ một cách chặt chẽ thông qua việc tổng hợp, và  báo cáo 

quyết toán hằng năm. Từ đó xây dựng phản ánh các thông tin về kết quả và chỉ số tài chính 

của các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. Việc giám sát kết quả và các chỉ số tài chính 

của hoạt động ĐT, NCKH và phục vụ cộng đồng của Nhà trường được thực hiện thông qua 

các hoạt động như: rà soát, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ để đảm bảo tính cập nhật theo 

chế độ chính sách của Nhà nước và phù hợp khả năng tình hình tài chính của đơn vị; tại hội 

nghị viên chức và người lao động hằng năm, bên cạnh báo cáo công khai tài chính của 

phòng KH-TC, đại điện ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả giám sát tài chính trong 

hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ [H25.1.003]. Hằng năm sau khi thẩm định quyết toán, 

Sở Tài chính cũng có thông báo phê duyệt [H07.1.009]. Ngoài ra, Trường thực hiện giám sát 

xã hội thông qua báo cáo “ba công khai” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

[H07.1.013].; Trong giai đoạn 2017-2021 Nhà trường cũng đón tiếp các đoàn thanh tra Tỉnh, 

Kiểm toán Nhà nước đến làm việc và kiểm tra, kiểm toán về công tác tài chính  [H07.1.016]   

  Kết quả tài chính về nguồn thu thực hiện trong giai đoạn 2017-2021 thể hiện qua Bảng 

7.1.1  
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Bảng 7.1.1 Nguồn tài chính giai đoạn 2017-2021 

    ĐVT: Triệu đồng 

Nguồn tài chính
Năm 

2017

Năm 

2018

Năm 

2019

Năm 

2020

Năm 

2021

Tổng 

cộng

- Nguồn ngân sách 33.297 31.568 23.605 18.751 18.615 125.836

+ Chi thường xuyên 32.706 28.626 21.712 17.352 15.525 115.921

+Chi không thường xuyên 591 2.942 1.893 1.399 3.090 9.915

- Nguồn thu sự nghiệp 10.502 17.923 10.907 9.733 14.939 64.004

+Nguồn thu học phí 2.770 2.141 2.597 4.229 2.207 13.944

+Nguồn thu dịch vụ 7.732 15.782 8.310 5.504 12.732 50.060

Tổng cộng 43.799 49.491 34.512 28.484 33.554 189.840  

                                                                                   Nguồn phòng Kế hoạch-Tài chính 

          Tổng số nguồn tài chính của Trường là: 189.840 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 

giao dự toán: 125.836 triệu đồng chiếm 66,29%;  nguồn thu sự nghiệp: 64.004 triệu đồng chiếm 

33,71% (thu từ học phí hệ chính quy: 13,944 triệu đồng chiếm 7,35% và thu từ hoạt động dịch 

vụ đào tạo: 50.060 triệu đồng chiếm 26,36%). Đối sánh kết quả thực hiện với kế hoạch tài chính 

trong giai đoạn 5 năm cho thấy nguồn kinh phí ngân sách giảm dần đáng kể (giảm trên 10%/năm) 

do sự sụt giảm số lượng tuyển sinh không đạt so với chỉ tiêu được giao trong kế hoạch ngân sách 

cấp từ năm 2016 và kéo dài qua các năm; nguồn thu có sự tăng trưởng đáng kể nhờ tăng cường 

liên kết tổ chức đào tạo ngoài tỉnh (năm 2018) và triển khai kịp thời thực hiện chủ trương bồi 

dưỡng nâng hạng giảng viên của Bộ Giáo dục và đào tạo (năm 2021). Tuy nhiên, sự tăng trưởng 

nguồn thu không bền vững do ảnh hưởng kết quả tuyển sinh chính quy nên ngày càng hạn chế 

dần chỉ tiêu tuyển sinh ngoài chính quy và thị phần đào tạo. Như vậy, nguồn tài chính nhìn chung 

không ổn định có sự biến động tăng/giảm  (năm 2018 và 2021 tăng; năm 2019 và 2020 giảm). 

Thể hiện theo biểu đồ dưới đây: 
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Kết quả và các chỉ số tài chính đạt được của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ trong giai 

đoạn 2017-2021 được thể hiện theo bảng 7.1.2    

Bảng 7.1.2:  Nguồn tài chính thực hiện giai đoạn 2017 - 2021 

ĐVT: Triệu đồng 

Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021 Cộng 

Tổng số thu 43.799 49.491 34.512 28.484 33.554 189.840 

Tổng số chi 38.641 43.697 33.060 26.282 32.217 173.897 

- Chi cho con người 26.964 28.136 22.560 20.767 23.210 121.637 

- Chi người học(học bổng) 836 817 750 383 365 3.150 

- Chi hoạt động đào tạo  2.911 4.220 2.577 2.123 5.447 17.278 

- Chi NCKH 298 499 504 303 175 1.779 

- Chi ĐT bồi dưỡng đội ngũ  620 424 353 150 278 1.825 

- Chi đầu tư, mua sắm 

+Chi từ nguồn thu 

+Chi từ quỹ PTHĐSN  

1.198 

1.036 

162 

1.193 

364 

829 

1.243 

150 

1.093 

673 

164 

509 

422 

14 

408 

4.729 

1.728 

3.001 

- Chi dịch vụ công cộng, 

hành chính, đoàn thể, khác  

5.976 9.237 6.165 2.391 2.727 26.497 

Nộp ngân sách 221 377 217 130 265 1.210 

   Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài  chính 
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Trong giai đoạn 2017-2021, nguồn kinh phí chi cho con người: 121.637 triệu đồng chiếm 

tỉ lệ 69,94%; chi cho hoạt động NCKH: 1.779 triệu đồng chiểm tỉ lệ 1,02% (trong đó NCKH 

giảng viên: 1.727 triệu đồng và hỗ trợ NCKH trong sinh viên: 52 triệu đồng); chi cho người học 

(học bổng khuyến khích học tập): 3.150 triệu đồng chiếm tỉ lệ 1,8%; chi cho hoạt động đoàn 

thể, hoạt động hành chính, dịch vụ công cộng: 26.497 triệu đồng chiếm tỉ lệ 15,2%; chi cho bồi 

dưỡng đội ngũ: 1.825 triệu đồng chiếm tỉ lệ 1,04%; chi cho hoạt động đào tạo:  17.278 triệu 

đồng chiếm tỉ lệ 9,93%; chi cho mua sắm trang thiết bị: 4.729 triệu đồng chiếm tỉ lệ 2,7%%. 

Qua đó cho thấy nguồn kinh phí chi thường xuyên dành chi cho con người chiếm tỷ trọng lớn, 

kinh phí dành cho hoạt động ĐT, NCKH còn thấp; chưa có nguồn kinh phí lớn để đầu tư CSVC 

trang thiết bị.    

Hằng năm, trong báo cáo tổng kết năm học và kế hoạch hoạt động năm học của Nhà 

trường đều có đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch trong năm, để xây dựng phương hướng 

nhiệm vụ và xác định chỉ số kế hoạch của năm tiếp theo, thông qua việc đối sánh kết quả các 

chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng [H25.1.004]. Qua số liệu 

báo cáo quyết toán hằng năm (từ nguồn ngân sách cấp và nguồn thu sự nghiệp) trong đó có phản 

ánh nguồn kinh phí dành cho các hoạt động như: xây dựng CĐR; phát triển CTĐT; hoạt động 

thực tế ngoại khóa; hoạt động thực tập tốt nghiệp cho sinh viên; hoạt động đánh giá người học…. 

Chỉ số kết quả tài chính thực hiện trong 5 năm các hoạt động trên được thể hiện trong các phụ 

lục thống kê [H25.1.005].  

* Về kết quả chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo: 
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Bảng 25.1.3: Đối sánh nguồn kinh phí chi hoạt động đào tạo giai đoạn 2017-2021 

  ĐVT: Triệu đồng 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Cộng 

Tổng số chi 38.641 43.697 33.060 26.282 32.217 173.897 

- Chi hoạt động đào tạo  2.911 4.220 2.577 2.123 5.447 17.278 

Tỉ lệ 7,53% 9,65% 7,79% 8,07% 16,90 9,93% 

Kinh phí chi cho hoạt động đào tạo qua các năm còn thấp, tuy nhiên tỉ lệ dành cho hoạt động 

đào tạo tương đối ổn định, riêng năm cuối trong giai đoạn tăng đáng kể cho thấy Nhà trường 

có sự cải thiện tích cực trong hoạt động đào tạo, tạo động lực phát triển trong giai đoạn tiếp 

theo phát huy thế mạnh của Trường trong loại hình đào tạo nâng chuẩn và bồi dưỡng giáo 

viên, mở rộng liên kết với các cơ sở bên ngoài đáp  ứng nhu cầu của người học. 

            * Về kết quả chỉ số tài chính của hoạt động NCKH: 

Bảng 25.1.3: Đối sánh nguồn kinh phí chi hoạt động NCKH giai đoạn 2017-2021 

 ĐVT: Triệu đồng 

Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021 Cộng 

Tổng số chi 38.641 43.697 33.060 26.282 32.217 173.897 

Chi chi NCKH 298 499 504 303 175 1.779 

- Chi NCKH của giảng viên 275 478 495 303 175 1.726 

- Hỗ trợ sinh viên NCKH  23 21 9 0 0 53 

Tỉ lệ 0,77% 1,14% 1,52% 1.15% 0,4% 1,02% 

Kinh phí tổ chức hội thảo 429 165 89 0 114 797 

           Kinh phí chi cho hoạt động NCKH còn thấp, trung bình trong giai đoạn 2017-2021, kinh 

phí dành cho hoạt động này chỉ đạt khoảng 1% tổng chi. Tuy nhiên, Nhà trường đã tích cực tổ 

chức các cuộc hội thảo khoa học có sự gắn kết và phối hợp với các đơn vị liên quan bên ngoài 

để tiếp cận và nâng cao tiềm lực hoạt động trong môi trường học thuật cho cán bộ quản lý, giảng 

viên và sinh viên. Ngoài ra, Trường cũng đã tổ chức biên tập và xuất bản thường xuyên Tạp chí 

khoa học (xuất bản 3 lần/năm) [H25.1.006]    

          Tuy nhiên, Nhà trường chưa có nguồn thu từ sản phẩm NCKH và CGCN. 
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           * Về kết quả chỉ số tài chính của hoạt động PVCĐ: 

Các hoạt động PVCĐ Nhà trường trong chuyên môn được thể hiện như: liên kết đào tạo, 

bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ quản lý  HTX, cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng kiến thức tin 

học văn phòng, ngoại ngữ, nâng hạng giảng viên; trong cộng đồng địa phương như: thực hiện 

mô hình” cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và CB, đảng viên, viên chức giúp 

đỡ hộ nghèo, đóng góp các quỹ hỗ trợ từ thiện, quỹ hỗ trợ phòng chống bão lụt, các hoạt động 

tình nguyện hè của sinh viên, hiến máu nhân đạo [H25.1.007].  

 

Bảng 25.1.4: Thống kế chỉ số tài chính của hoạt động PVCĐ giai đoạn 2017-2021 

                 ĐVT: Triệu đồng 

STT Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1 Bồi dưỡng cán bộ HTX 66 258 96 134 63 618 

2 Đào tạo, bồi dưỡng 3.596 8.753 6.378 3.499 6.793 29.020 

  
 - Văn bằng 2, liên thông 

chính quy 
400 344 2.184 2.105 1.231 6.266 

   - VLVH 2.461 1.864 356 520 466 5.671 

   - Ngắn hạn 560 6.427 3.795 821 4.784 16.390 

   - Các lớp LKĐT 173 116 41 50 310 692 

3 Hỗ trợ hiến máu nhân đạo 23 8 7 8 4 52 

4 
Tình nguyện tiếp sức mùa 

thi 
      4   4 

5 
Hỗ trợ  phòng chống 

Covid-19 
0 0 0 23 39 63 

6 Tình nguyện hè 41 60 35 36 0 173 

   - Nguồn NSNN cấp 41 60 28 36 0 167 

   - Nguồn thu dịch vụ     6     6 

7 Học bổng hỗ trợ sinh viên 412 349 407 379 408 1.958 

   - Tài trợ trong nước 107 21 38   10   0 176 

   - Tài trợ nước ngoài 305 328 369   369   408 1.782 



526 

 

Báo cáo TĐG Cơ sở giáo dục – Trường Đại học Phú Yên 

8 

Các công trình, phần việc 

qua các chiến dịch Đông 

Ấm áp - Xuân yêu thương 

27 0 8 12 20 67 

9 

Chương trình Trung thu tại 

các địa điểm và xã, thôn, 

buôn khó khăn 

17 26 28 15 0 86 

 

Nhà trường cũng có một số đơn vị thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết quả 

và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và phục vụ cộng đồng: Cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Trường có phòng Thanh tra, trong tổ chức công đoàn có ban thanh tra nhân dân. Các 

đơn vị đầu mối như phòng HC-QT, phòng ĐT, phòng QLKH-HTQT, phòng CTHS-SV và 

Công đoàn cơ sở đã thu thập được các thông tin phản hồi về kết quả và các chỉ số tài chính của 

hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các hoạt động: hội 

nghị cán bộ viên chức đầu năm học[H25.1.008]; hội nghị tư vấn và quảng bá tuyển sinh; hội 

nghị về tổ chức thực tập tốt nghiệp; hội nghị của hội đồng khoa học đào tạo, hội nghị NCKH 

của GV; tổ chức đối thoại sinh viên [H7.1.020]. Ngoài ra, Trường còn có quan hệ gắn kết đối 

tác các đơn vị, tổ chức bên ngoài trường để nắm bắt thông tin, chủ động kịp thời triển khai các 

hoạt động như: phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, hỗ trợ bố trí thực hành, thưc tập, giới thiệu 

hỗ trợ việc làm để tuyển dụng sinh viên ra trường; huy động các đơn vị tài trợ cấp học bổng 

cho sinh viên nghèo vượt khó…[H25.1.009]. Tuy nhiên, hệ thống thu thập thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về kết quả và      các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 

chưa được thường xuyên và khoa học. 

           Trong các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐT với Lãnh đạo Trường; họp giao ban 

định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo Trường với trưởng các đơn vị. Các đơn vị có báo cáo tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu và đề xuất cần điều chỉnh kế hoạch hoặc biện pháp cải tiến có liên quan 

tình hình tài chính. Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị phụ trách các lĩnh vực triển khai các nội 

dung, chỉ số thực hiện trong các lĩnh vực kế hoạch chiến lược và tổng hợp báo cáo tình hình 

thực hiện vào cuối năm tài chính hoặc cuối năm học. Trên cơ sở nắm bắt các thông tin phản hồi 

của các bên liên quan, Nhà trường đã phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính và xây 

dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách, trong đó có nội dung xác định các nguồn thu, chi 
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đáp ứng cho hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu và chỉ số tài 

chính để thống nhất định hướng các hoạt động, kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động của năm 

tiếp theo. Ví dụ: cập nhật điều chỉnh trong đề án tuyển sinh [H25.1.010]; Cập nhật điều chỉnh 

quy định chế độ lao động của GV [H25.1.011] ; Cập nhật điều chỉnh Quy chế 

CTNB[H07.1.006]. Ban hành bổ sung một số quy định về NCKH của GV [H25.1.012]; Tổ chức 

cập nhật chỉnh sửa chương trình ĐT[H25.1.013]. 

    Nhà trường có cơ sở dữ liệu đánh giá về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng và được thể hiện trong các báo cáo tài chính, báo cáo quyết 

toán[H07.1.008]; Thông báo thẩm định và phê duyệt quyết toán hàng năm của Sở Tài chính 

[H07.1.009]; Thông báo kết luận của Thanh tra nhà nước năm 2017 và Kiểm toán nhà nước năm 

2017 và 2019 [H07.1.016]. Ngoài ra, Nhà trường có dữ liệu về kết quả hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ, được lưu trữ trên phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm Libob của Thư viện, phần 

mềm kế toán Misa,  dữ liệu quản lý nhân sự, dữ liệu quản lý tài sản, dữ liệu quản lý hoạt động 

NCKH.... Tuy nhiên, chưa được kết nối thành một hệ thống dữ liệu tổng thể để phục vụ hiệu 

quả hơn cho công tác quản trị điều hành Trường.   

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4                                                                                                                                                                                                                                                              

Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và phục vụ 

cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Kết quả và các chỉ số thị trường giáo dục được quy định tại các lĩnh vực chiến lược trong 

Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐHPY giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030 (Quyết 

định số 04/QĐ-ĐHPY ngày 04/01/2016) trong đó đã xác định mục tiêu và giải pháp thực hiện 

của các lĩnh vực: Chiến lược Đào tạo; Chiến lược NCKH; Chiến lược xây dựng đội ngũ và tổ 

chức bộ máy; Chiến lược xây dựng cơ sở vật chất; Chiến lược phát triển nguồn tài chính; Chiến 

lược Hợp tác quốc tế; Chiến lược Công nghệ thông tin; Chiến lược công tác sinh viên; Chiến 

lược đảm bảo chất lượng.  

*Về hoạt động đào tạo: có xác định chỉ số về thị trường giáo dục của hoạt động ĐT được 

thể hiện qua các đề án tuyển sinh hằng năm [H25.2.001] với thị phần cạnh tranh trong phạm vi 

tuyển sinh trên cả nước; riêng đối với đào tạo ngành sư phạm, Tỉnh cho phép đào tạo tối đa 

khoảng 18% sinh viên có hộ khẩu ở tỉnh ngoài và lấy điểm trúng tuyển theo quy định của Bộ 
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GD-ĐT, sự cạnh tranh còn thể hiện ở phương thức tuyển sinh đa dạng và phù hợp tình hình thực 

tế. Hằng năm khi kết thúc kỳ tuyển sinh Nhà trường thực hiện       báo cáo kết quả tuyển sinh gửi 

Bộ GDĐT [H25.01.002], trong đó có đối sánh về kết quả và các chỉ số để có sự điều chỉnh trong 

phạm vi cho phép hoặc kiến nghị phù hợp. Cụ thể, số thí sinh dự tuyển và số thí sinh trúng tuyển 

các năm trong bảng 25.2.1. 

Bảng 25.2.1 Kết quả tuyển sinh hệ chính quy giai đoạn 2017-2021 

Đối tượng, thời gian 

(năm) 

Số thí sinh dự tuyển 

(người) 

Số trúng tuyển 

(người) 

Đại học   

2017 2610 435 

2018 2550 366 

2019 2047 262 

2020 1950 218 

2021 2300 371 

Cao đẳng   

2017 380 145 

2018 345 130 

2019 250 111 

2020 246 82 

2021 487 86 

Nguồn: Phòng Đào tạo 

Qua các năm, số lượng SV trúng tuyển có xu hướng giảm. Do vậy công tác tuyển sinh 

đối với trình độ ĐH các năm được điều chỉnh về chiến lược, chính sách phù hợp với quy chế 

của Bộ GDĐT đồng thời đảm bảo duy trì và phát triển các ngành đào tạo có thế mạnh của 

Trường, được thể hiện trong đề án tuyển sinh hằng năm. Riêng trình độ cao đẳng tiến đến chỉ 

đào tạo đào tạo ngành sư phạm Mầm non.  

 *Về hoạt động NCKH: có xác định về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động NCKH 

thể hiện trong kế hoạch NCKH-HTQT được xây dựng hằng năm [H25.2.003] trong đó có quy định 
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số đề tài NCKH của GV (cấp trường, cấp tỉnh, Bộ/ngành, giáo trình); số bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế ISI, Scoup; tổ chức hội thảo, hướng dẫn NCKH của SV…kết quả thực hiện các loại 

hình và số lượng đề tài NCKH của giảng viên, đề tài NCKH và KLTN của sinh viên và các dự 

án/nghiên cứu hợp tác với các đối tác ngoài trường được thống kê dưới đây:    

Bảng 25.2.2 Loại hình và số lượng NCKH của GV,CB Trường 

thực hiện giai đoạn 2017-2021 

 

Các loại hình nghiên cứu 

Thời gian (Năm học)  

Tổng số 2016-

2017 

2017-

2018 

2018 -

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Đề tài cấp quốc gia 

(Hợp tác nghiên cứu) 
1 1 1 0 3 6 

Đề tài cấp tỉnh 0 1 1 0 1 3 

Đề tài cơ sở (Cấp Trường) 16 11 8 7 5 47 

- Giáo trình, sách 

- Sách chuyên khảo, tham 

khảo, hướng dẫn 

1 1 0 0 0 2 

3 0 2 1 2 8 

Bài báo đăng tạp chí khoa 

học trong nước 
67 88 65 69 45 334 

Bài báo đăng tạp chí khoa 

học nước ngoài (ISI, SCI, 

SCIE, SSCI, Scoup) 

5 4 6 11 8 34 

Báo cáo đăng tại Hội nghị 

trong nước 
68 45 67 22 58 260 

Báo cáo đăng tại Hội nghị 

nước ngoài 
1 5 1 12 7 26 

Bài báo đăng trên Tạp chí 

Trường Đại học Phú Yên 
41 42 36 38 30 187 

Giải thưởng nghệ thuật 2 1 2 1 0 6 
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Sản phẩm chuyển giao 

KHCN 
0 0 0 0 0 0 

TỔNG 205 199 189 161 159 913 

 

Bảng 25.2.3 Thống kê về NCKH của SV giai đoạn 2017-2021 

Năm học Số báo cáo Số sinh viên tham gia 

2016-2017 11 19 

2017-2018 7 12 

2018-2019 4 7 

2019-2020 3 5 

2020-2021 1 1 

Tổng 26 44 

 

Bảng 25.2.4 Thống kê về  KLTN của SV giai đoạn 2017-2021 

Năm học Số báo cáo Khoa/ số lượng SV 

2016-2017 29 
Khoa GDTH-MN: 9 SV; Khoa KHTN: 12 

SV; Khoa KHXH-NV: 8 SV 

2017-2018 46 
Khoa GDTH-MN: 15SV khoa KHTN: 19 

SV; Khoa KHXH-NV: 12 SV 

2018-2019 16 
GDTH-MN: 8SV; Khoa KHTN: 3 SV; Khoa 

KHXH-NV: 5SV 

2019-2020 5 
GDMN-TH: 4SV 

KHXH -NV: 1SV 

2020-2021 8 
KHXH-NV: 1 SV; Khoa SP: 3 SV 

Khoa GDMN: 1 SV; Khoa KHTN: 3 SV 

Tổng 104 104 SV 
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Bảng 25.2.5 Thống kê các dự án/nghiên cứu hợp tác ngoài trường  

Năm học 

Trong nước Quốc tế Dự án/NCKH các cấp 

Hội 

nghị 

Tạp 

chí 

Hội 

nghị 

Tạp 

chí 

Cấp 

Tỉnh 

Cấp 

Bộ 

Cấp 

Quốc 

gia 

2016-2017 3 8 0 4 0 0 0 

2017-2018 3 7 1 8 0 0 1 

2018-2019 2 4 3 9 1 0 1 

2019-2020 4 3 2 9 1 0 1 

2020-2021 16 11 5 11 1 0 2 

 

*Về hoạt động PVCĐ: Nhà trường có xây dựng quy định hoạt động kết nối và PVCĐ 

[H25.2.004]. Quy định về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động PVCĐ được thể hiện như: 

Kế hoạch quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện  [H25.2.005], Chương trình và kế hoạch hoạt 

động của Đoàn TN và Hội SV, tổ chức chiến dịch “Xuân yêu thương”, “Trung Thu cùng em” tại các 

thôn, buôn [H25.2.006] ; phòng CTHSSV xây dựng kế hoạch khám sức khỏe, đánh giá thể lực 

SV hằng năm, cùng với công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức hiến máu nhân đạo (từ 1 đến 2 lần 

trong năm), phối hợp huy động gây quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên, tổ chức hoạt động hướng nghiệp 

sinh viên ra trường [H25.2.007]  

Bảng 25.2.6 Thống kê về PVCĐ giai đoạn 2017-2021 

 

Nội dung ĐVT 
2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020- 

2021 

Hiến máu nhân đạo 
ĐV 

máu 
293 261 176 144 169 

Tiếp sức mùa thi 
Ngày 

SV 
    

03 

20 

Mùa hè xanh 
Ngày 

SV 

20 

30 

25 

30 

25 

30 

20 

31 

13 

38 
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Quỹ đền ơn đáp nghĩa Tr đ 39 41 43 42 39 

Ủng hộ lũ lụt Tr đ    37  

Chiến dịch Đông ấm áp-Xuân yêu 

thương 
Tr đ 27 0 8 12 21 

Tổ chức Trung thu tại xã, buôn  Tr đ 17 26 28 15 0 

Quỹ tương trợ ngành Tr đ 9 13 8 12 10 

Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Tr đ 5 4 4 4 3 

Ủng hộ sinh viên Tr đ 35    35 

Quỹ vì người nghèo Tr đ 35 41 40 42 35 

Ủng hộ GV, HS vùng khó khăn Tr đ    5 5 

Tấm lưới nghĩa tình Tr đ     4 

Ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid Tr đ    36 36 

Mái ấm Công đoàn Tr đ 5 2 2 6 2 

 

Nhà trường có hệ thống giám sát về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, 

NCKH và phục vụ cộng đồng. HĐT ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học 

Phú Yên và Hiệu trưởng ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị [H25.2.008] trong 

đó có quy định về công tác giám sát với việc phân công, phân định trách nhiệm cụ thể cho các 

phòng, ban chức năng và các khoa. Ví dụ như: Hội đồng trường có Ban giám sát để giám sát 

việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các 

hoạt động của Nhà trường; phòng TCCB giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, chất lượng 

CBVC; phòng Đào tạo giám sát hoạt động dạy và học; phòng CTHSSV phối hợp theo dõi diễn 

biến tư tưởng trong sinh viên; phòng KH-TC giám sát tình hình chấp hành dự toán thu chi tài 

chính, tình hình thực hiện các tiêu chuẩn, định mức, quy chế chi tiêu nội bộ, việc quản lí, sử 

dụng kinh phí, tài sản vật tư trong Nhà trường; phòng Thanh tra giám sát việc tổ chức thực hiện 

các văn bản quy phạm nội bộ của các đơn vị trực thuộc và CBVC, HSSV trong Trường; Khoa 

chuyên môn thực hiện tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động ĐT, hoạt động NCKH của 

giảng viên, của bộ môn, của khoa theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng. 

          Nhà trường đã Ban hành Quy định hoạt động so chuẩn, đối sánh của Trường Đại học Phú 
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Yên (theo QĐ số 434/QĐ-ĐHPY ngày 06/9/2017 và QĐ số 323/QĐ-ĐHPY ngày 01/10/2020) 

[H25.2.009]. Theo đó, xây dựng Kế hoạch so chuẩn, đối sánh của các năm [H25.2.010]. Ví dụ 

Nhà trường căn cứ thông tư 12/2017/TT-BGDĐT để tiến hành so chuẩn mọi hoạt động của nhà 

trường; Trong năm học 2017-2018 đối với CTĐT đều được thực hiện so chuẩn theo thông tư 

04/2016/TT-BGDĐT về đánh giá chương trình đào tạo, trong đó ngành đào tạo sư phạm với 

ngành GDMN thực hiện theo thực hiện theo Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT; ngành GDTH: 

thực hiện theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT;  ngành đào tạo giáo viên Trung học (trung học 

cơ sở, trung học phổ thông): thực hiện theo thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, qua năm học 2018-

2019 đối với ngành GDMN: thực hiện theo thông tư 26/2018/TT-BGDĐT; đối với ngành đào 

tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: thực hiện theo thông tư 20/2018/TT-

BGDĐT; Hằng năm phòng Đào tạo rà soát đối chiếu các CTĐT [H25.2.011]… Về hoạt động 

NCKH, trong 5 năm Nhà trường đã có 34 bài báo đăng tạp chí khoa học nước ngoài (ISI, SCI, 

SCIE, SSCI, Scoup), có 30 bài báo đăng tại hội nghị nước ngoài; Tuy nhiên chưa khai thác 

nguồn thu từ hợp đồng CGCN. Nhà trường có hệ thống phòng các phòng thực hành, thí nghiệm 

thuộc các lĩnh vực Sinh Hóa, Vật lý, Tin học. Tạp chí KH đã đăng ký và có chứng nhận chỉ số 

ISSN [H25.2.012]. Có 06 giải thưởng nghệ thuật. Công tác nghiên cứu khoa học trong của sinh 

viên được quan tâm thúc đẩy, trong 26 báo cáo NCKH có 44 lượt SV tham gia NCKH trong giai 

đoạn 2017-2021. Tuy nhiên, hoạt động NCKH của SV có chiều hướng giảm. Vì vậy, Nhà trường 

đã thực hiện rà soát, điều chỉnh các chính sách về hoạt động NCKH của giáng viên và sinh viên 

trong điều kiện thực tế của Nhà trường, cụ thể: năm 2017 có Quy định NCKH của GV (Quyết 

định 298/QĐ-ĐHPY ngày 20 tháng 6 năm 2017) được cập nhật ban hành lại theo Quyết định 

248/QĐ-ĐHPY ngày 11 tháng  6  năm 2021); Ban hành Quyết định số 376 /QĐ-ĐHPY ngày 26 

tháng 8 năm 2019 Quy định khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại 

học Phú Yên; Ban hành Quyết định số  471/QĐ-ĐHPY ngày 25 tháng 11 năm 2021 Quy định 

hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Phú Yên [H25.2.013]. Về hoạt 

động PVCĐ: Trên cơ sở các kế hoạch của LĐLD, công đoàn ngành, Tỉnh đoàn và nắm bắt thông 

tin cộng đồng xã hội, Công đoàn Trường và ĐTN-Hội SV rà soát khi xây dựng kế hoạch tổ chức và 

các phương án thực hiện như ưu tiên các hoạt động có tính định kỳ, ổn định trong năm, đề ra 

một số hoạt động  thiết thực tùy theo tình hình thực tế để chủ động thực hiện kịp thời như năm 

2020 và 2021 công đoàn khoa KHTN sản xuất nước sát khuẩn phục vụ trong trường và ủng hộ 
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một số đơn vị ngoài trường, gây quỹ phòng chống Covid-19. Kết quả được thể hiện trong báo 

cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Công đoàn [H25.2.014], báo cáo tổng kết công tác 

Đoàn-Hội, các báo cáo tổ chức các hoạt động như mùa hè xanh, chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện 

[H25.2.015]. Trên cơ sở thực hiện đối sánh về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào    

NCKH và PVCĐ; các đơn vị liên quan đã thực hiện rà soát, điều chỉnh hằng năm thông qua các 

cuộc họp giao ban báo cáo của các đơn vị và các cuộc họp chuyên đề về công tác đào tạo, hoạt động 

NCKH và các sinh hoạt của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên, sinh hoạt đầu năm với SV, 

sinh hoạt đối thoại với SV [H25.2.016] 

           Nhà trường cũng có một số đơn vị thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về 

kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng như: Ban 

thanh tra nhân dân của tổ chức công đoàn và Phòng Thanh tra. Ngoài ra, các đơn vị đầu mối như 

Phòng HC-QT thu thập thông tin liên quan CSVC, sửa chữa trang thiết bị tài sản, tổng hợp ý 

kiến VC, …; phòng Đào tạo thu thập thông tin nhu cầu học tập của xã hội, chương trình đào tạo, 

quy chế học vụ…; phòng TC-CB thu thập thông tin chính sách, bộ máy biên chế nhân sự, yêu 

cầu về trình độ và chất lượng viên chức, giảng viên…; phòng CTHS-SV thu thập thông tin phản 

hồi của sinh viên về chính sách và hỗ trợ sinh viên, nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động, khả 

năng đáp ứng nhu cầu công việc của SV sau tốt nghiệp…thông qua các cuộc họp giao ban hằng 

tháng, hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học, hội nghị tư vấn và quảng bá tuyển sinh; hội nghị 

về tổ chức thực tập tốt nghiệp; hội nghị của hội đồng khoa học đào tạo, hội nghị  NCKH của 

giảng viên; tổ chức đối thoại sinh viên[H7.1.020].   

  Trên cơ sở kết luận trong các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐT với Lãnh đạo 

Trường; họp giao ban định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo Trường với trưởng các đơn vị.  Các đơn 

vị/bộ phận liên quan báo cáo tình hình kết quả thực hiện, đồng thời căn cứ thông tin phản hồi 

của các bên liên quan đề xuất các giải pháp và có kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng trong giai đoạn tiếp theo trong đó  phân tích tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu tài chính, xác định các nguồn thu, chi đáp ứng cho hoạt động đào tạo, 

NCKH và PVCĐ rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu và chỉ số tài chính để thống nhất định hướng 

các hoạt động. Ví dụ: cập nhật điều chỉnh trong đề án tuyển sinh; Cập nhật điều chỉnh quy định 

chế độ lao động của GV; cập nhật điều chỉnh Quy chế CTNB; cập nhật điều chỉnh quy định chế 

độ lao động của GV; ban hành bổ sung một số quy định về NCKH của GV; tổ chức cập nhật 
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chỉnh sửa chương trình đào tạo [H25.1.013]. Quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị, các cơ sở 

sử dụng nhân lực nhằm kịp thời nắm bắt thông tin yêu cầu chất lượng việc làm để cải tiến quy 

định chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, thái độ của sinh viên...từ đó có các giải 

pháp cải thiện quy trình đào tạo sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu xã hội  

Nhà trường có CSDL đánh giá về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng, cụ thể như sau: 

- Về hoạt động đào tạo: các chỉ số liên quan đến hoạt động đào tạo do phòng ĐT quản lý 

bằng các văn bản cứng [H25.2.017] như: các quyết định trúng tuyển và nhập học hàng năm, báo 

cáo về kết quả thực tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp, quyết định sinh viên tốt nghiệp ra trường, 

quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, quy định chuẩn đầu ra …      

- Về hoạt động NCKH: các chỉ số liên quan đến hoạt động NCKH do phòng 

QLKH&HTQT quản lý bằng văn bản cứng [H25.2.018] như: Kế hoạch NCKH và HTQT,  hồ 

sơ đánh giá khóa luận tốt nghiệp, hồ sơ triển khai và nghiệm thu các đề tài NCKH của giảng 

viên và khóa luận tốt nghiệp sinh viên, kế hoạch và tổ chức các hội thảo khoa học, quy định về 

hợp tác quốc tế…   

- Về hoạt động phục vụ cộng đồng: các chỉ số liên quan đến hoạt động phục vụ cộng đồng 

được quản lý bằng các văn bản cứng [H25.2.019] thuộc các đơn vị liên quan và tổ chức công 

đoàn, đoàn TN và hội SV như: Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng (khai giảng, phân công giảng dạy), 

các quyết định trúng tuyển, báo cáo kết quả tốt nghiệp, hợp đồng LKĐT, kế hoạch đóng các quỹ 

từ thiện, các kế hoạch và báo cáo tổng kết của hoạt động công đoàn, đoànTN và hội SV…   

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 3 

Đánh giá chung tiêu chuẩn 25: 

-Tóm tắt điểm mạnh: 

Trường ĐHPY có hệ thống giám sát về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng, qua đó có kế hoạch cải tiến để triển khai thực hiện các hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng, chủ động và phù hợp với khả năng nguồn lực tài 

chính của đơn vị. 

-Tóm tắt điểm tồn tại:  

           Chưa có nguồn thu từ sản phẩm NCKH và CGCN. 
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     Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết quả và các chỉ số tài 

chính, thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ chưa được kịp thời và khoa học. 

- Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Phân công trách nhiệm cụ thể 

trong việc thu thập và xử lý 

thông tin trong hoạt động đào 

tạo, NCKH và Phục vụ cộng 

đồng.  

BGH; 

P.QLKH&HT

QT; P.HSSV; 

P.HCQT 

Hàng năm 

(Từ năm 

học 2021-

2022) 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Xây dựng đề án tổ chức thành 

lập các Trung tâm hoạt động 

phục vụ cộng đồng nhu cầu xã 

hội vừa khai thác hiệu quả 

CSVC sẵn có vừa tạo thêm 

nguồn thu cho Trường. Liên kết 

đối tác về hoạt động NCKH và 

CGCN.   

BGH; 

P.KHTC; 

P.HCQT;  

P.ĐT; các 

đơn vị liên 

quan 

Từ năm học 

2021-2022 

 

 4. Mức đánh giá tiêu chuẩn: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 25 3,5 

Tiêu chí 25.1 4 

Tiêu chí 25.2 3 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD 

TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 
Ghi chú 

I Lĩnh vực 1. ĐBCL về chiến lược 4.225  

I.1 Tiêu chuẩn 1.  4.60  

1. Tiêu chí 1.1 5  

2. Tiêu chí 1.2  5  

3. Tiêu chí 1.3  5  

4. Tiêu chí 1.4  4  

5. Tiêu chí 1.5  4  

I.2 Tiêu chuẩn 2.  4.50  

6. Tiêu chí 2.1 5  

7. Tiêu chí 2.2  5  

8. Tiêu chí 2.3  4  

9. Tiêu chí 2.4  4  

I.3 Tiêu chuẩn 3.  4.50  

10. Tiêu chí 3.1  5  

11. Tiêu chí 3.2  5  

12. Tiêu chí 3.3  4  

13. Tiêu chí 3.4  4  

I.4 Tiêu chuẩn 4. 4.00  

14. Tiêu chí 4.1  4  

15. Tiêu chí 4.2 4  

16. Tiêu chí 4.3 4  

17. Tiêu chí 4.4  4  

I.5 Tiêu chuẩn 5.  4.00  

18. Tiêu chí 5.1  4  

19. Tiêu chí 5.2  4  
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20. Tiêu chí 5.3  4  

21. Tiêu chí 5.4  4  

I.6 Tiêu chuẩn 6.  4.40  

22. Tiêu chí 6.1  5  

23. Tiêu chí 6.2  5  

24. Tiêu chí 6.3  5  

25. Tiêu chí 6.4  4  

26. Tiêu chí 6.5  4  

27. Tiêu chí 6.6  4  

28. Tiêu chí 6.7 4  

I.7 Tiêu chuẩn 7.  3.80  

29. Tiêu chí 7.1  4  

30. Tiêu chí 7.2  4  

31. Tiêu chí 7.3  4  

32. Tiêu chí 7.4  3  

33. Tiêu chí 7.5  4  

I.8 Tiêu chuẩn 8.  4.00  

34. Tiêu chí 8.1  4  

35. Tiêu chí 8.2  4  

36. Tiêu chí 8.3  4  

37. Tiêu chí 8.4 4  

II Lĩnh vực 2. ĐBCL về hệ thống 4.53  

II.9 Tiêu chuẩn 9.  4.33  

38. Tiêu chí 9.1  5  

39. Tiêu chí 9.2  5  

40. Tiêu chí 9.3  4  

41. Tiêu chí 9.4  4  

42. Tiêu chí 9.5  4  
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43. Tiêu chí 9.6  4  

II.10 Tiêu chuẩn 10.  4.25  

44. Tiêu chí 10.1  4  

45. Tiêu chí 10.2  5  

46. Tiêu chí 10.3  4  

47. Tiêu chí 10.4  4  

II.11 Tiêu chuẩn 11.  4.75  

48. Tiêu chí 11.1  5  

49. Tiêu chí 11.2  5  

50. Tiêu chí 11.3  5  

51. Tiêu chí 11.4  4  

II.12 Tiêu chuẩn 12.  4.80  

52. Tiêu chí 12.1  5  

53. Tiêu chí 12.2  5  

54. Tiêu chí 12.3  5  

55. Tiêu chí 12.4  5  

56. Tiêu chí 12.5  4  

III Lĩnh vực 3. ĐBCL về thực hiện các chức năng 4.35  

III.13 Tiêu chuẩn 13.  4.00  

57. Tiêu chí 13.1  4  

58. Tiêu chí 13.2  4  

59. Tiêu chí 13.3  4  

60. Tiêu chí 13.4  4  

61. Tiêu chí 13.5  4  

III.14 Tiêu chuẩn 14.  4.00  

62. Tiêu chí 14.1  4  

63. Tiêu chí 14.2  4  

64. Tiêu chí 14.3  4  
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65. Tiêu chí 14.4  4  

66. Tiêu chí 14.5  4  

III.15 Tiêu chuẩn 15. 4.40  

67. Tiêu chí 15.1 4  

68. Tiêu chí 15.2  4  

69. Tiêu chí 15.3  4  

70. Tiêu chí 15.4  5  

71. Tiêu chí 15.5  5  

III.16 Tiêu chuẩn 16.  5.00  

72. Tiêu chí 16.1  5  

73. Tiêu chí 16.2  5  

74. Tiêu chí 16.3  5  

75. Tiêu chí 16.4  5  

III.17 Tiêu chuẩn 17.  4.50  

76. Tiêu chí 17.1  5  

77. Tiêu chí 17.2  4  

78. Tiêu chí 17.3  5  

79. Tiêu chí 17.4  4  

III.18 Tiêu chuẩn 18.  4.00  

80. Tiêu chí 18.1  4  

81. Tiêu chí 18.2  4  

82. Tiêu chí 18.3  4  

83. Tiêu chí 18.4  4  

III.19 Tiêu chuẩn 19.  4.00  

84. Tiêu chí 19.1  4  

85. Tiêu chí 19.2  4  

86. Tiêu chí 19.3  4  

87. Tiêu chí 19.4  4  
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III.20 Tiêu chuẩn 20.  4.00  

88. Tiêu chí 20.1  4  

89. Tiêu chí 20.2  4  

90. Tiêu chí 20.3  4  

91. Tiêu chí 20.4  4  

III.21 Tiêu chuẩn 21.  4.25  

92. Tiêu chí 21.1  4  

93. Tiêu chí 21.2  5  

94. Tiêu chí 21.3  4  

95. Tiêu chí 21.4  4  

IV Lĩnh vực 4. Kết quả hoạt động 4.125  

IV.22 Tiêu chuẩn 22.  4.0  

96. Tiêu chí 22.1  4  

97. Tiêu chí 22.2  4  

98. Tiêu chí 22.3  4  

99. Tiêu chí 22.4  4  

IV.23 Tiêu chuẩn 23.  4.0  

100. Tiêu chí 23.1  4  

101. Tiêu chí 23.2  4  

102. Tiêu chí 23.3  4  

103. Tiêu chí 23.4  4  

104. Tiêu chí 23.5  4  

105. Tiêu chí 23.6  4  

IV.24 Tiêu chuẩn 24.  5.00  

106. Tiêu chí 24.1  5  

107. Tiêu chí 24.2  5  

108. Tiêu chí 24.3  5  

109. Tiêu chí 24.4  5  
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Phụ lục I 

 CƠ SỞ DỮ LIỆU  

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CSGD 

Tính đến ngày 31/12/2021 

I. Thông tin chung về CSGD 

1. Tên CSGD (theo quyết định thành lập): 

-Tiếng Việt: Trường Đại học Phú Yên. 

-Tiếng Anh: Phu Yen University 

2. Tên viết tắt của CSGD: 

-Tiếng Việt: Trường ĐHPY 

-Tiếng Anh: PYU 

3. Tên trước đây:   

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: UBND Tỉnh Phú Yên 

5. Địa chỉ: 01, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: (0257) 3843025  Số fax: (0257) 3841214 

E-mail: daihocphuyen@pyu.edu.vn  Website: www.pyu.edu.vn 

7. Năm thành lập (theo quyết định thành lập): 2007 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2007 - 2011 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2011 

10. Loại hình CSGD: 

Công lập             Bán công             Dân lập           Tư thục 

11. Các loại hình đào tạo của CSGD (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 

                 Có   Không 

Chính quy                                                                             

Không chính quy                                                            

Từ xa 

Liên kết đào tạo với nước ngoài 

Liên kết đào tạo trong nước                                                  

12. Danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của CSGD (các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp 

mailto:daihocphuyen@pyu.edu.vn
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trưởng) 

Các đơn vị 

(bộ phận) 
Họ và tên 

Chức danh, học 

vị, chức vụ 
Điện thoại E-mail 

- Hiệu 

trưởng 
Trần Lăng 

Tiến sĩ, Hiệu 

trưởng 
0944788997 tranlang@pyu.edu.vn 

2. Phó Hiệu 

trưởng  
Lê Đức Thoang 

Tiến sĩ, Phó Hiệu 

trưởng 
0914683395 leducthoang@pyu.edu.vn 

3.  Các tổ  

chức Đảng, 

Đoàn TN, 

Công Đoàn,… 

(liệt kê) 

Võ Thị Minh Duyên 
Thạc sĩ, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng trường 
0903575256 vothiminhduyen@pyu.edu.vn 

Nguyễn Thị Lê Nin 
Thạc sĩ, Bí thư 

Đoàn TN 
0982670706 nguyethilenin@gmail.com 

Huỳnh Minh Giảng 
Thạc sĩ, CT Công 

đoàn cơ sở 
0982000262 huynhminhgiang@pyu.edu.vn  

4. Các phòng, 

ban chức năng 

(liệt kê) 

Lê Dinh Dinh 
Thạc sĩ, 

P.Trưởng P.TCCB 
0935096246 ledinhdinh@pyu.edu.vn 

Lê Thị Kim Loan 

Tiến sĩ, Phó 

Trưởng phòng PT 

P.ĐT 
0914154648 lekimloan@pyu.edu.vn 

Đào Nhật Kim 
Tiến sĩ, Trưởng 

phòng 

QLKH&HTQT 
0983725366 daonhatkimpy@gmail.com 

Huỳnh Minh Giảng 
Thạc sĩ, 

P.Trưởng phòng 

QLCL 
0982000262 huynhminhgiang@pyu.edu.vn 

Đặng Quang Dưỡng 
Cử nhân, Trưởng 

phòng Kế hoạch-

Tài chính 
0836906886 dangquangduong@pyu.edu.vn 

Nguyễn Thị Phượng 
Thạc sĩ, Trưởng 

phòng Hành chính-

Quản trị 
0982827740 nguyenthiphuong@pyu.edu.vn 

Nguyễn Huy Phương 

Thạc sĩ, Trưởng 

phòng Công tác 

HSSV 
0935954656 nguyenhuyphuong@pyu.edu.vn 

Hoàng Lưu Bảo 
Thạc sĩ,  

GĐ Thư viện 
0979839990 hoangluubao@pyu.edu.vn 

Trần Lăng 
Tiến sĩ, Tổng Biên 

tập Tạp chí khoa học 
0944788997 tranlang@pyu.edu.vn 

5.  Các  trung  

tâm/  viện  

trực thuộc (liệt 

kê) 

Trần Xuân Hồi 
Tiến sĩ, PGĐ 

Trung tâm KHCN 
0905634276 tranxuanhoi@pyu.edu.vn 

Trần Minh Cảnh 
Thạc sĩ, Giám 

đốc Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ 
0988785848 tranminhcanh@pyu.edu.vn 

6. Các 

khoa/viện đào 
Lê Bạt Sơn 

Thạc sĩ,  

Phó Trưởng khoa 
0905162168 lebatson@pyu.edu.vn 

mailto:tranlang@pyu.edu.vn
mailto:vothiminhduyen@pyu.edu.vn
mailto:huynhminhgiang@pyu.edu.vn
mailto:lekimloan@pyu.edu.vn
mailto:daonhatkimpy@gmail.com
mailto:huyphuong@
mailto:hoangluubao@pyu.edu.vn
mailto:tranlang@pyu.edu.vn
mailto:tranminhcanh@pyu.edu.
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tạo, tổ 

(liệt kê) 

Khoa Sư phạm 

 Nguyễn Thị Liên 
Thạc sĩ, Phó 

Trưởng khoa Khoa 

GDMN 
098683765 nguyenthilien@pyu.edu.vn 

 Văn Thị Phương Như 
Tiến sĩ, Phó 

Trưởng khoa Khoa 

học Tự nhiên 
0979736237 vanthiphuongnhu@pyu.edu.vn 

 Trịnh Minh Thiên 

Thạc sĩ, Phó 

Trưởng khoa Khoa 

Kỹ thuật – Công 

nghệ 

0914462003 trinhminhthien@pyu.edu.vn 

 
Lương Thị Ánh 

Tuyết 

Tiến sĩ, Trưởng 

khoa Khoa Nông 

nghiệp 
0942474474 luonganhtuyet@pyu.edu.vn 

 
Lương Tấn Thu 

 

Thạc sĩ, Phó 

Trưởng khoa Khoa 

Kinh tế 

0913827560 

 
luongtanthu@pyu.edu.vn 

 

 Châu Văn Đôn 
Tiến sĩ, Phó 

Trưởng khoa PT 

Khoa Ngoại ngữ 
0914072000 chauvandon@pyu.edu.vn 

 
Nguyễn Minh 

Cường 

Thạc sĩ, Trưởng 

khoa Khoa 

GDTC&GDQP 
0977092007 nguyenminhcuong@pyu.edu.vn 

 
Nguyễn Văn 

Thưởng 

PGS.TS, Trưởng 

khoa Khoa 

KHXH&NV 
0982680835 nguyenvanthuong@pyu.edu.vn 

 Trần Văn Tàu 
Tiến sĩ, Phó 

Trưởng khoa Khoa 

LCTT 
0905360797 tranvantau@pyu.edu.vn 

 Trần Hồng Vân 
Thạc sĩ, Phó 

Trưởng khoa Khoa 

Nghệ thuật 
0903536039 tranthihongvan@pyu.edu.vn 

(Kéo dài bảng biểu theo quy mô của CSGD) 

13. Các khoa/viện đào tạo của CSGD 

Khoa/viện đào tạo 

ĐH Sau ĐH 
Bồi dưỡng,  

dạy nghề 

Số 

CTĐT 

Số sinh 

viên 

Số 

CTĐT 
Số NH 

Số 

CTĐT 
Số NH 

Khoa Khoa học Tự nhiên 6 35     

Khoa Xã hội nhân văn 4 61     

mailto:luongtanthu@pyu.edu.vn
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Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 103     

Khoa Ngoại ngữ 2 158     

Khoa Kinh tế 0    1 435 

Khoa Nông nghiệp 0    7 1.000 

Khoa Sư phạm 1 257   3 5.500 

Khoa  GD Mầm non 2 227     

Khoa GD Thể chất và GD 

Quốc phòng 

0      

Khoa Nghệ thuật 0      

Tổng 16 841    6.935 

 

14. Danh sách đơn vị trực thuộc (bao gồm các trung tâm nghiên cứu, chi nhánh/cơ sở của các 

đơn vị) 

TT Tên đơn vị 
Năm thành 

lập 

Lĩnh vực 

hoạt động 

Số lượng 

NCV 

Số lượng 

CBVV 

1.  Phòng Tổ chức cán bộ 2009 
  

5 

2.  Phòng Hành chính – Quản trị 2009 
  

30 

3.  Phòng Đào tạo 2009 
  

10 

4.  Phòng QLKH & HTQT 2009 
  

4 

5.  Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên 2009 
  

6 

6.  Phòng Kế hoạch – Tài chính 2009 
  

5 

7.  Phòng Quản lý chất lượng 2021 
  

7 

8.  Thư viện 2009 
  

9 

9.  Trung tâm Khoa học và Công nghệ 2020 
  

5 

10.  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 2009 
  

2 

11.  Tạp chí Khoa học 2015 
  

3 

12.  Khoa Ngoại ngữ  2009 
  

11 

13.  Khoa Kĩ thuật - Công nghệ 2009 
  

11 

14.  Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 2009 
  

12 

15.  Khoa Khoa học Tự nhiên 2009 
  

15 
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16.  Khoa Giáo dục Mầm non 2021 
  

5 

17.  Khoa GDTC & GDQP 2009 
  

7 

18.  Khoa Kinh tế 2009 
  

9 

19.  Khoa Nông nghiệp 2009 
  

6 

20.  Khoa Lí luận chính trị 2012 
  

5 

21.  Khoa Nghệ thuật 2012 
  

6 

22.  Khoa Sư phạm 2020 
  

14 

 

II. CB, GV, NV 

15. Thống kê số lượng GV và nghiên cứu viên 

Phân cấp GV và nghiên 

cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/thỉnh giảng 

Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

GV 125 25 3 100 

Nghiên cứu viên     

Tổng 125 25 3 100 

16. Thống kê số lượng CB quản lý, NV 

Phân cấp CB, NV (Nêu cụ thể) 

Số lượng 

Cơ hữu/toàn 

thời gian 

Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

CB quản lý 32  32 

NV 56  56 

Tổng cộng 88  88 

17. Thống kê số lượng CB, GV và NV (gọi chung là CB) của CSGD 

theo giới tính: 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I CB cơ hữu 

Trong đó: 

   

I.1 CB được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy 

định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 52 92 144 



III-6 

 

 

I.2 CB hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác 

định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 
18 23 41 

II Các CB khác 

CB hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả GV thỉnh giảng 
2 1 3 

 

 

 

Tổng cộng 72 116 188 

18. Thống kê, phân loại GV theo trình độ 

TT Trình độ, học vị, 

chức danh 

GV 

trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp giảng 

dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 

CB quản lý 

GV thỉnh 

giảng 

trong nước 

GV 

thỉnh 

giảng 

quốc 

tế 

Tổng số 

1 Giáo sư, Viện sĩ       

2 Phó Giáo sư 2  1   3 

3 Tiến  sĩ  khoa học       

4 Tiến sĩ 25  12 3  40 

5 Thạc sĩ 92  15   107 

6 ĐH 6     6 

7 CĐ       

8 Trung cấp       

9 Trình độ khác       

 Tổng cộng 125  28 3  156 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những GV vừa có học vị vừa có chức 

danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số GV cơ hữu: 125 người 

Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số CB cơ hữu: 125/185 

19. Thống kê, phân loại GV cơ hữu theo độ tuổi (số người): 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại theo 

giới tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ          

2 Phó Giáo sư 2 1,6 1 1   1 1  
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3 Tiến  sĩ  khoa học          

4 Tiến sĩ 25 20 13 12 0 9 9 4 3 

5 Thạc sĩ 92 89,6 24 68 2 51 31 8 0 

6 ĐH 6 4,8 5 1   2 4  

7 CĐ          

8 Trung cấp          

9 Trình độ khác          

 Tổng cộng 125 100 43 82 2 60 43 17 3 

 

Độ tuổi trung bình của GV cơ hữu: 40,5 tuổi 

Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số GV cơ hữu của CSGD: 21,6 

Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số GV cơ hữu của CSGD: 73,6 

20. Thống kê, phân loại GV cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học 

cho công tác giảng dạy và nghiên cứu: 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại 

ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 30% 80% 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của 

công việc) 

20% 10% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 

công việc) 

40% 10% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của 

công việc) 

10% 0 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0- 

20% thời gian của công việc) 

0 0 

 Tổng 100% 100% 

 

III. NH: NH bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh: 

21. Tổng số NH đăng ký dự thi vào CSGD, trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây hệ 

chính quy: 
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Đối tượng, 

thời gian 

(năm) 

Số thí 

sinh 

dự 

tuyển 

(người) 

Số 

trúng 

tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số 

nhập 

học 

thực 

tế 

(người) 

 

Điểm 

tuyển 

đầu 

vào 

(thang 

điểm 

30) 

 

Điểm 

trung 

bình 

của 

NH 

được 

tuyển 

Số lượng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(người) 

 

1. Nghiên cứu 

sinh 

       

 

20...        

2. Học viên 

cao học 

       

 

20...        

 

3. ĐH        

 

2017 2610 435 5.0 309 15.5   

 

2018 2550 366 4.2 228 17   

 

2019 2047 262 3.1 138 18  4 

2020 1950 218 2.5 194 18.5   

2021 2300 371 3.4 337 19   

 

4. CĐ        

 

2017 380 145 1.8 55 15   

 

2018 345 130 1.6 55 15   

 

2019 250 111 1.3 62 16   

2020 246 82 2.5 67 16.5   

2021 487 86 4.9 72 18   

5. Trung cấp        

20…        
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6. Khác        

20…        

Số lượng NH hệ chính quy đang học tập tại CSGD: 1.153 (12/2021)  

22. Tổng số NH đăng ký dự thi vào CSGD, trúng tuyển và nhập học trong 5 năm 

gần đây hệ không chính quy: 

 
 
 

 

Năm 

 
 

Số thí 

sinh dự 

tuyển 

(người) 

 
 

Số 

trúng 

tuyển 

(người) 

 

 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

 
Số 

nhập 

học 

thực tế 

(người) 

Điểm 

tuyển 

đầu vào 

(thang 

điểm 

30) 

Điểm 

trung 

bình của 

NH được 

tuyển 

 
Số lượng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(người) 

1. ĐH        

2017 289 289 0 289 Xét tuyển 7.26 0 

2018 281 268 0 268 Xét tuyển 7.14 0 

2019 77 77 0 76 Xét tuyển 6.88 0 

2020 188 188 0 188 Xét tuyển 7.09 0 

2021 73 73 0 73 Xét tuyển 7.12 0 

23. KTX cho sinh viên: 

Các tiêu chí 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 3.941,2 3.941,2 3.941,2 3.941,2 3.941,2 

2. Số lượng sinh viên 1.943 1.404 890 1.437 1153 

3. Số sinh viên có nhu cầu ở KTX 291 170 160 125 140 

4. Số lượng sinh viên được ở KTX 291 170 160 125 140 

5. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở 

trong KTX, m2/người 

13,54 23,18 24,6 315 28,1 

24. Sinh viên tham gia NCKH:  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Số lượng (người) 11 7 4 4 1 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên 0,57 0,50 0,45 0,28 0,067 

25. Thống kê số lượng NH tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:        Đơn vị: người 

Năm tốt nghiệp 
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Các tiêu chí 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận 

án tiến sĩ 

     

2. Học viên tốt nghiệp cao học      

3. Sinh viên tốt nghiệp ĐH 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy 380 481 381 203 178 

Hệ không chính quy 441 364 507 197 299 

4. Sinh viên tốt nghiệp CĐ 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy 182 171 64 26 51 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy      

6. Khác…      

(Tính cả những NH đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng). 

26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên ĐH hệ chính quy: 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người) 
385 480 368 194 157 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%) 

385/468 

82.26% 

480/599 

80.13% 

368/515 

71.46% 

194/246 

78.86% 

157/309 

50.81% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này    chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này   điền các thông tin dưới đây 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học 

được những kiến thức và kỹ 
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năng cần thiết cho công việc 

theo ngành tốt nghiệp (%) 

     

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một 

phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

     

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học 

được những kiến thức và kỹ năng cần thiết  

cho  công  việc  theo 

ngành tốt nghiệp 

     

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này chuyển xuống câu 5  

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này điền các thông tin dưới đây 

Tỷ  lệ  có  việc  làm  đúng ngành đào tạo 

(%) 

Sau 6 tháng tốt nghiệp 

Sau 12 tháng tốt nghiệp 

135/385 

 

201/480 

 

234/368 

 

/194 /157 

4.2 Tỷ lệ có việc làm trái ngành đào tạo 

(%) 

331/385 

 

117/480 

 

98/368 

 

 

  

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm 

(%) 

16/385 

 

8/480 

 

27/368 

 

  

4.4 Thu nhập bình quân/tháng 

của sinh viên có việc làm 

     

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này     chuyển xuống kết thúc bảng này 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này    điền các thông tin dưới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu 

cầu của công việc, có thể sử dụng được 

ngay (%) 
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5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu 

của công việc, nhưng phải đào tạo thêm 

(%) 

     

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại 

hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%) 

     

 

Ghi chú: 

Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả 

những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 

Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm. 

Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 

Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này. 

27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên CĐ hệ chính quy: 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Số  lượng  sinh  viên  tốt  nghiệp (người) 
182 171 64 26 51 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào 

(%) 

182/239 

59% 

 

109/171 

72% 

 

64/118 

54% 

26/55 

47% 

51/55 

93% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này    điền các thông tin dưới đây 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những 

kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc 

theo ngành tốt nghiệp (%) 

     

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần 

kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc 

theo ngành tốt nghiệp (%) 
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3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công 

việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

     

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này chuyển xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này     điền các thông tin dưới đây 

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành 

đào tạo (%) Sau 6 tháng tốt nghiệp 

 

Sau 12 tháng tốt nghiệp 

66/89 

74,16% 

96/118 

81,36% 

71/107 

66,36% 
  

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành 

đào tạo (%) 

23/89 

25,84% 

22/118 

18,64% 

36/107 

33,64% 

  

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm (%) 
9/89 

10,11% 

2/118 

1,69% 

7/107 

6,54% 
  

4.4 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có 

việc làm 
     

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống và kết thúc bảng này 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công 

việc, có thể sử dụng được ngay (%) 
     

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của 

công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%) 
     

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc 

đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%) 
     

IV. NCKH và chuyển giao công nghệ 

28. Số lượng đề tài NCKH và chuyển giao KHCN của nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm 

gần đây: 

TT Phân loại đề tài Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 
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1 Đề tài cấp Nhà nước 1 1 0 0 1 3 

2 Đề tài cấp Bộ (Tỉnh) 0 1 1 0 1 3 

3 Đề tài cấp trường 16 10 8 7 5 46 

 Tổng cộng 17 12 9 7 7 52 

Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

Tỷ số đề tài NCKH và chuyển giao KHCN trên CB cơ hữu: 41,9% (52/124). 

29. Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ của CSGD trong 5 năm gần đây: 

TT Năm Doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao 

công nghệ (triệu 

VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ so với tổng 

kinh phí đầu vào của 

CSGD (%) 

Tỷ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ trên CB cơ 

hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

1 2017 486.573.000 1.111 3.500.000 

2 2018 709.160.000 1.433 5.100.000 

3 2019 60.742.000 0.176 437.000 

4 2020 354.242.000 1.244 2.443.000 

5 2021 1.050.000 0.003 7000 

 

30. Số lượng CB cơ hữu của CSGD tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm 

gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng CB tham gia Ghi chú 

Đề tài cấp 

Nhà nước 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

 

Từ 1 đến 3 đề tài 3 2 71  

Từ 4 đến 6 đề tài 0 0 3  

Trên 6 đề tài 0 0 0  

Tổng số CB tham gia 3 2 74  

Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
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31. Số lượng sách của CSGD được xuất bản trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại sách 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 

1 Sách chuyên khảo 0 1 0 1 1 3 

2 Sách giáo trình 1 1 0 1 0 3 

3 Sách tham khảo 1 0 0 0 0 1 

4 Sách hướng dẫn 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 2 2 0 2 1 7 

Tỷ số sách đã được xuất bản trên CB cơ hữu:  5,6% (7/124) 
 

32. Số lượng CB cơ hữu của CSGD tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: 

Số lượng sách Số lượng CB cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách tham 

khảo 

Sách 

hướng dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách 4 3 3 0 

Từ 4 đến 6 cuốn sách 0 0 0 0 

Trên 6 cuốn sách 0 0 0 0 

Tổng số CB tham gia 4 3 3 0 

 

33. Số lượng bài của các CB cơ hữu của CSGD được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 

1 Tạp chí KH quốc tế 

Trong đó:       

 Danh mục ISI       

Danh mục Scopus 4 8 3 7 2 24 

Khác       

2 Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nước 67 88 65 69 45 334 
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3 Tạp chí / tập san của 

cấp trường 29 22 21 21 22 115 

 Tổng cộng 100 118 89 97 69 473 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên CB cơ hữu: 26% (124/473) 

34. Số lượng CB cơ hữu của CSGD tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây: 

Số lượng CB cơ hữu có 

bài báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí KH 

quốc tế 

Tạp chí KH cấp 

Ngành trong 

nước 

Tạp chí / tập 

san của cấp 

trường 

Từ 1 đến 5 bài báo 15 51 42 

Từ 6 đến 10 bài báo 0 1 0 

Từ 11 đến 15 bài báo 0 0 0 

Trên 15 bài báo 0 1 0 

Tổng số CB tham gia 15 53 42 

 

35. Số lượng báo cáo khoa học do CB cơ hữu của CSGD báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được 

đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại hội thảo 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 

1 Hội thảo quốc tế 1 5 1 12 7 26 

2 Hội thảo trong nước 68 45 67 22 58 260 

3 Hội thảo của trường 2 3 2 0 1 8 

 Tổng cộng 71 53 70 34 66 294 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã được tính 1 lần) 

Tỷ số bài báo cáo trên CB cơ hữu: 237% (294/124) 

36. Số lượng CB cơ hữu của CSGD có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng 

toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 
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Số lượng CB cơ hữu có báo cáo 

khoa học tại các hội nghị, hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo trong 

nước 

Hội thảo của 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 11 55 47 

Từ 6 đến 10 báo cáo 0 0 0 

Từ 11 đến 15 báo cáo 0 0 0 

Trên 15 báo cáo 0 0 0 

Tổng số CB tham gia 11 55 47 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường) 

37. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây: 

Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

38. NCKH của sinh viên 

38.1. Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần 

đây: 

Số lượng đề tài Số lượng sinh viên tham gia Ghi chú 

 

Đề tài cấp 

Nhà nước 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 0 44  

Từ 4 đến 6 đề tài 0 0 0  

Trên 6 đề tài 0 0 0  

Tổng số sinh viên tham gia 0 0 44  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước 
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38.2 Thành tích NCKH của sinh viên: 

(Thống kê các giải thưởng NCKH, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố) 

TT Thành tích 

NCKH 

Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Số giải thưởng 

nghiên  cứu  khoa 

học, sáng tạo 

1 0 1 0 0 

2 Số  bài  báo  được đăng,  

công  trình 

được công bố 

3 0 1 0 0 

V. CSVC, thư viện, tài chính 

39. Diện tích đất, diện tích sàn xây dựng 

TT Nội dung Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Tổng diện tích đất của trường 269.244,7 269.244,7   

2 Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 

tạo, NCKH của trường Trong đó 

44.827,65 44.827,65   

2.1 Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 

phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó 

giáo sư, GV cơ hữu  

(Trung tâm điều hành 6.155 m2;Nhà E 4.124 m2; 

Nhà K 8.248 m2;  Nhà hiệu bộ C 1.209,11 m2;  

Nhà học A 2.146,74 m2; Nhà giảng đường D 

279,12 m2; Nhà học đặc thù N 917,6 m2; Nhà ăn 

cải tạo thành nhà học đặc thù L 1.040,3 m2; Nhà 

tập đa chức năng M 914,9 m2 ) 

25.034,77 25.034,77   

2.2 Thư viện, trung tâm học liệu 1.268 1.268   
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2.3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 

(Dãy phòng học thí nghiệm thuộc nhà E 4.124 

m2; Nhà học thí nghiệm B 2.067 m2; Nhà lưới 

phục vụ thực hành 200 m2; Sân bóng chuyền 

1.040 m2; Sân bóng đá và sân luyện tập các môn 

thể thao khác: 11.093.88 m2)  

18.524,88 18.524,88   

 

40. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (bao gồm giáo trình, học liệu, tài liệu, sách 

tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) (Thư viện – tính đến 2021) 

Khối ngành/ 

Nhóm ngành 
Đầu sách Bản sách 

Số lượng (đầu 

sách năm 2021) 

Khối ngành I 1150  1229 

Khối ngành II 703  681 

Khối ngành III 757  1642 

Khối ngành IV 2033  1669 

Khối ngành V 3434  1406 

Khối ngành VI 259  642 

Khối ngành VII 782  3432 

Các môn chung 7071   

Tổng 16194 101379  

 

41. Tổng số thiết bị chính của trường: 

TT 
Tên phòng/giảng 

đường/lab 

Số 

lượng 

Danh mục 

trang thiết bị 

chính 

Đối tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 
Phòng LAB ngoại ngữ A203 

GV, Sinh 

viên 
86,84 

✓ 
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 Máy tính để bàn core 

i3/4GB ram/500GB 

HDD/LCD 

17”/Keyboard, mouse 

USB/Headph 

41 bộ 

      

 Máy chiếu HPEC + 

Màn chiếu điện HPEC 
01 bộ 

      

 Switch 24 ports 03 cái       

 Ổn áp LIOA 20 KVA 01 cái       

 Amplier + 2 loa + 

Micro không dây  
01 bộ 

      

 

2 
Phòng LAB ngoại ngữ A204 

GV, Sinh 

viên 

86,84 
✓ 

  

 Máy tính để bàn core 

i3/4GB ram/500GB 

HDD/LCD 17”/ 

Keyboard, mouse 

USB/Headph 

33 bộ 

      

 Máy chiếu HPEC + 

Màn chiếu điện HPEC 
01 bộ 

      

 Switch 24 ports 03 cái       
 Ổn áp LIOA 20 KVA 01 cái       

 Amplier + 2 loa + 

Micro không dây  

01 bộ       

3 Phòng thực hành tin học chuyên ngành B204 GV, Sinh 

viên 
50,00 

✓ 

  

 Máy tính để bàn core 

i3/4GB ram/500GB 

HDD/LCD 

17”/Keyboard, mouse 

USB/Headph 

11 bộ 

      

 Máy tính để bàn 

G4400/4GB ram/ 

500GB HDD/LCD 

17”/Keyboard, mouse 

USB/Headph 

20 bộ 
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 Máy chiếu Panasonic 

+ Màn chiếu treo 

tường Dalite 

01 bộ 
      

 Switch 24 ports 01 cái       

 Switch 16 ports 01 cái       

 Ổn áp LIOA 20 KVA 01 cái       

 Amplier + 2 loa + 

Micro  dây  
01 bộ 

      

4 Phòng thực hành tin học chuyên ngành B203 GV, Sinh 

viên 
57,76 

✓ 
  

 Máy tính để bàn 

E7500/2GB ram/ 250 

GB HDD/LCD 17”/ 

Keyboard, mouse PS2 

29 bộ 

      

 Máy chiếu Panasonic 

+ Màn chiếu treo 

tường Dalite 

01 bộ 

      

 Switch 24 ports 01 cái       

 Switch 16 ports 01 cái       

 Ổn áp LIOA 15 KVA 01 cái       

5 
Phòng thực hành tin học A103 GV, Sinh 

viên 
129,36 

✓ 
  

 Máy tính để bàn 

E2200/1GB ram/ 160 

GB HDD/ LCD 17”/ 

Keyboard, mouse PS2 

48 bộ 

      

 
Switch 24 ports 03 cái 

      

 
Ổn áp LIOA 20 KVA 01 cái 

      

 
Màn chiếu treo tường 01 cái 
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6 
Phòng thực hành tin học A104 GV, Sinh 

viên 
57,76 

✓ 
  

 Máy tính để bàn 

E7500/2GB 

ram/250GB 

HDD/LCD 

17”/Keyboard, mouse 

PS2 

31 bộ 

      

 
Switch 24 ports 01 cái 

      

 
Switch 16 ports 01 cái 

      

 
Ổn áp LIOA 15 KVA 01 cái 

      

7 
Phòng thực hành tin học A105 GV, Sinh 

viên 
57,76 

✓ 
  

 Máy tính để bàn 

G4400/4GB ram/ 

500GB HDD/LCD 

17”/Keyboard, mouse 

USB 

33 bộ 

      

 
Switch 24 ports 02 cái 

      

 
Switch 16 ports 01 cái 

      

 
Ổn áp LIOA 20 KVA 01 cái 

      

 

Tổng hợp: 

Phòng thực hành máy tính: 05 phòng 

Phòng LAB Ngoại ngữ: 02 phòng 

Máy tính các loại: 246 bộ 

Switch 24 ports:   12 

Switch 16 ports:   04 

Ổn áp LIOA 20 KVA: 05 
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Ổn áp LIOA 15 KVA: 02 

42. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2017: 10.502.000.000đ 

- Năm 2018: 17.923.000.000đ 

- Năm 2019: 10.907.000.000đ 

- Năm 2020: 9.733.000.000đ 

- Năm 2021: 14.939.000.000đ 

43. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2017: 2.770.000.000đ 

- Năm 2018: 2.141.000.000đ 

- Năm 2019: 2.597.000.000đ 

- Năm 2020: 4.229.000.000đ 

- Năm 2021: 2.207.000.000đ 

44. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng 

- Năm 2017: 297.753.000đ 

- Năm 2018: 499.403.000đ 

- Năm 2019: 504.083.000đ 

- Năm 2020: 303.247.000đ 

- Năm 2021: 175.209.000đ 

45. Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng 

- Năm 2017 : 131.980.000đ 

- Năm 2018 : 274.000.000đ 

- Năm 2019 : 346.494.000đ 

- Năm 2020 : 194.223.000đ 

-Năm 2021 : 742.298.000đ 

46. Tổng chi cho hoạt động đào tạo 

- Năm 2017: 2.910.984.000đ 
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- Năm 2018: 4.219.626.000đ 

- Năm 2019: 2.577.363.000đ 

- Năm 2020: 2.122.953.000đ 

- Năm 2021: 5.447.282.000đ 

47. Tổng chi cho phát triển đội ngũ 

- Năm 2017: 619.741.000đ 

- Năm 2018: 424.145.000đ 

- Năm 2019: 353.097.000đ 

- Năm 2020: 150.418.000đ 

- Năm 2021: 277.891.000đ 

48. Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm 

Năm 2017:  11.710.000 

Năm 2018:  13.680.000 

Năm 2029:  11.140.000 

Năm 2020:  17.996.000 

Năm 2021:  19.996.000 

VI. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 

TT Đối 

tượng 

Bộ tiêu 

chuẩn đánh 

giá 

Tự đánh giá Đánh giá 

ngoài 

Thẩm định và công nhận 

Năm 

hoàn 

thành 

báo cáo 

TĐG 

lần 1 

Năm 

cập 

nhật 

báo cáo 

TĐG 

Tên tổ 

chức 

đánh 

giá 

Tháng 

/năm 

đánh 

giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá 

của Hội 

đồng 

KĐCL 

GD 

Giấy chứng nhận 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

1 Cơ sở 

giáo dục 

VBHN số 

06/VBHN- 

BGDĐT 

2009 2016      
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2 Cơ sở 

giáo dục 

Thông tư 

12/2017/TT- 

BGDĐT 

2021       

3 Chương 

trình  đào 

tạo SP 

Toán 

TT số 

04/2016/TT- 

BGDĐT 

2021       

 

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây (số liệu năm cuối kỳ 

đánh giá): 

1. GV:  

Tổng số GV cơ hữu (người): 124 

Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số CB cơ hữu (%): 67% (124/185) 

Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số GV cơ hữu (%): 18,5% (23/125) 

Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số GV cơ hữu (%):  76,6% (95/125) 

2. Sinh viên:  

 Tổng số sinh viên chính quy (người): 1797 

 Tỷ số sinh viên trên GV (sau khi quy đổi):  6,9%  (124/1797) 

 Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%):  

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:  

 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp (%): 95% 

 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 5% 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo, trong đó bao gồm cả sinh viên chưa có 

việc làm học tập nâng cao (%): 61% 

 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): 32% 

 Tỷ lệ tự tạo được việc làm trong số sinh viên có việc làm (%): 8% 
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 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 3-5 triệu 

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:  

 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay: 30% 

Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm: 55% 

6. NCKH, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng:  

 Tỷ số đề tài NCKH, chuyển giao KHCN và phục vụ 

cộng đồng trên CB cơ hữu: 6.4% (8/125) 

 Tỷ số doanh thu từ NCKH, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng trên CB cơ hữu:  

564.000/người (70 triệu/124) 

 Tỷ số sách đã được xuất bản trên CB cơ hữu: 1,6% (02/125) 

 Tỷ số bài đăng tạp chí trên CB cơ hữu: 69,3% (86/125) 

 Tỷ số bài báo cáo trên CB cơ hữu: 33% (41/125) 

7. CSVC (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

 Tỷ số diện tích sàn xây dựng trên sinh viên chính quy: 2495% (44827 / 1797) 

 Tỷ số chỗ ở KTX trên sinh viên chính quy: 22%  (400 / 1797) 

8. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 

  Cấp CSGD: Đăng ký kiểm định vào cuối năm 2021, đánh giá ngoài đầu năm 2022 

Cấp CTĐT: Đăng ký kiểm định chương trình Sư phạm Toán vào cuối năm 2022 
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