BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
Độc lập - Tự do - Hạnh phuùc
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG
LÔØI MÔÛ ÑAÀU:
Muïc ñích vaø yù nghóa cuûa vieäc aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo
tieâu chuaån ISO 9001:2000 trong nhaø tröôøng:
Ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh vaø duy trì, naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo
trong quaù trình tieáp caän vaø hoäi nhaäp vôùi giaùo duïc ñaïi hoïc cuûa khu vöïc vaø quoác
teá; caùc tröôøng ñaïi hoïc cuûa nöôùc ta khoâng theå aùp duïng caùc bieän phaùp rieâng leû
maø phaûi xaây döïng moät heä thoáng quaûn lyù thoáng nhaát vaø coù hieäu quaû. Heä thoáng
quaûn lyù cuûa nhaø tröôøng coù theå bao goàm caùc heä thoáng khaùc nhau nhö heä thoáng
chaát löôïng, heä thoáng quaûn lyù taøi chính, … Heä thoáng chaát löôïng laø moät phaàn
trong heä thoáng quaûn lyù, taäp trung vaøo vieäc ñaït ñöôïc keát quaû ñaøo taïo thoaû maõn
caùc muïc tieâu chaát löôïng cuûa nhaø tröôøng vaø caùc yeâu caàu, mong ñôïi cuûa ngöôøi
hoïc vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng.
ISO 9001:2000 laø tieâu chuaån quoác teá môùi nhaát veà heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
ñaõ ñöôïc Toå chöùc Tieâu chuaån hoùa quoác teá (International Organization for
Standardization) ban haønh vaøo thaùng 12/2000 sau khi söûa ñoåi caùc tieâu chuaån
phieân baûn 1994. Noù ñaõ ñöôïc coâng nhaän vaø aùp duïng phoå bieán treân toaøn theá
giôùi; laø phöông tieän hoã trôï cho hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc. ISO 9001:2000 chuù
troïng vaøo caùc keát quaû thöïc hieän coâng vieäc vaø ñoøi hoûi quaù trình caûi tieán lieân
tuïc, phoøng ngöøa caùc sai soùt ñeå ñaït ñöôïc söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng. Chính vì
vaäy, vieäc aùp duïng ISO 9001:2000 laø ñieàu kieän caàn, laø bieän phaùp höõu hieäu ñeå
nhaø tröôøng caûi tieán chaát löôïng ñaøo taïo, xaây döïng uy tín, caïnh tranh ñöôïc trong
khu vöïc vaø quoác teá.
Giôùi thieäu Soå tay chaát löôïng:
Soå tay chaát löôïng naøy laø taøi lieäu giôùi thieäu caùc thoâng tin veà tröôøng, cô caáu toå
chöùc quaûn lyù, coâng boá chính saùch chaát löôïng vaø moâ taû phaïm vi cuûa heä thoáng
quaûn lyù chaát löôïng trong nhaø tröôøng, söï töông taùc giöõa caùc quaù trình trong heä
thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Noù bao goàm caùc vieän daãn cuûa caùc quy trình daïng
vaên baûn ñöôïc thieát laäp theo quy ñònh cuûa tieâu chuaån ISO 9001 vaø caùc tieâu
chuaån khaùc maø heä thoáng chaát löôïng caên cöù vaøo.
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CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU TOÙM TAÉT VEÀ TRÖÔØNG
 Lòch söû hình thaønh Tröôøng:
Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Tp. Hoà Chí Minh ñöôïc hình thaønh vaø
phaùt trieån treân cô sôû Ban Cao ñaúng Sö phaïm Kyõ thuaät cuûa Tröôøng Baùch Khoa
Phuù Thoï, thaønh laäp ngaøy 5.10.1962 theo quyeát ñònh soá 1082/GD cuûa chính
quyeàn Saøi Goøn cuõ.
Ngaøy 21.9.1972, theo coâng leänh soá 2826/GD/TTH/CL Ban ñoåi teân thaønh
Trung taâm Cao ñaúng Sö phaïm Kyõ thuaät Nguyeãn Tröôøng Toä – Thuû Ñöùc. Naêm
1974, cuøng vôùi vieäc thaønh laäp Vieän Ñaïi hoïc Thuû Ñöùc, Trung taâm Cao ñaúng Sö
phaïm Kyõ thuaät ñöôïc naâng caáp thaønh Tröôøng Ñaïi hoïc Giaùo Duïc Thuû Ñöùc.
Ngaøy 27.10.1976, Thuû töôùng Chính phuû ra quyeát ñònh soá 426/TTg thaønh
laäp Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Thuû Ñöùc.
Ngaøy 28.01.1984, Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Thuû Ñöùc hôïp nhaát
vôùi Tröôøng Trung hoïc Coâng nghieäp Thuû Ñöùc theo quyeát ñònh soá 72/QÑ cuûa Boä
tröôûng Boä Ñaïi hoïc vaø Trung hoïc Chuyeân nghieäp. Ngaøy 12.6.1991, Tröôøng saùp
nhaäp theâm tröôøng Sö phaïm Kyõ thuaät Cô giôùi hoùa noâng nghieäp (goïi taét laø Tröôøng
Sö phaïm Kyõ thuaät 5), theo quyeát ñònh soá 186-HÑBT cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng Boä
tröôûng. Theo Nghò ñònh 16/CP, ngaøy 27/01/1995, Ñaïi hoïc Quoác gia Tp. Hoà Chí Minh
ra ñôøi goàm 09 tröôøng Ñaïi hoïc ôû khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh, trong ñoù coù tröôøng Ñaïi
hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Thuû Ñöùc. Ngaøy 10/10/2000, theo quyeát ñònh soá
118/2000/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû, Tröôøng ñöôïc taùch khoûi Ñaïi hoïc
Quoác gia Tp. Hoà Chí Minh vôùi teân goïi Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät
Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø tröïc thuoäc Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo cho ñeán nay.
 Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa tröôøng:
-

Ñaøo taïo vaø boài döôõng giaùo vieân kyõ thuaät cho caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Cao
ñaúng, Trung hoïc chuyeân nghieäp vaø daïy ngheà, caùc tröôøng phoå thoâng trung
hoïc.

-

Ñaøo taïo ñoäi nguõ kyõ sö coâng ngheä vaø boài döôõng nguoàn nhaân löïc kyõ thuaät
thích öùng vôùi thò tröôøng lao ñoäng.

-

Nghieân cöùu khoa hoïc vaø chuyeån giao coâng ngheä treân caùc lónh vöïc giaùo
duïc chuyeân nghieäp vaø khoa hoïc coâng ngheä.

-

Thöïc hieän söï uûy nhieäm cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo trong vieäc môû roäng
quan heä hôïp taùc vôùi caùc cô sôû khoa hoïc vaø ñaøo taïo giaùo vieân kyõ thuaät ôû
nöôùc ngoaøi.

 Ñoäi nguõ caùn boä giaûng daïy vaø vieân chöùc nhaø tröôøng:
Tính đến thời điểm thaùng 04/2009, toång soá caùn boä vieân chöùc cuûa tröôøng laø 621
ngöôøi; goàm:
- Caùn boä giaûng daïy: 447 ngöôøi (trong ñoù coù 4 Phoù Giaùo sö, 38 Tieán só,
132 Thaïc só)
- Caùn boä phuïc vu:
174 ngöôøi
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 Thaønh tích cuûa tröôøng:
+ Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Tp. HCM ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc taëng
thöôûng Huaân chöông lao ñoäng haïng ba (naêm 1985), Huaân chöông lao
ñoäng haïng nhì (naêm 1996), Huaân chöông lao ñoäng haïng nhaát (naêm 2001)
vaø Huaân chương Độc lập hạng ba (năm 2007); Baèng khen cuûa Thuû töôùng
Chính phuû (giai ñoaïn 2003-2005), Côø thi ñua cuûa Chính phuû (2007),…
Tröôøng ñöôïc Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo coâng nhaän laø Tröôøng tieân tieán xuaát
saéc 8 naêm lieân tuïc (2000-2008); taëng Baèng khen caùc naêm 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007; taëng Côø thi ñua “Tröôøng tieân tieán xuaát saéc” naêm
hoïc 2003-2004.
Tröôøng cuõng ñaõ ñöôïc UBND Tp. Hoà Chí Minh taëng Baèng khen nhiều naêm
liền từ năm 2000 đến nay và cũng được UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ
truyền thống (năm 2008).
+ Hieän nay, haøng naêm Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Tp. HCM ñaøo taïo
cho xaõ hoäi khoaûng 80 Thaïc só. 3.500 Kyõ sö, 200 Cöû nhaân cao ñaúng, 360
kyõ thuaät vieân vaø 280 coâng nhaân.
+ Trong 8 naêm (2001-2008), Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Tp. HCM ñaõ
thöïc hieän 627 ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caùc caáp; trong ñoù coù 95 ñeà taøi
caáp boä, 532 ñeà taøi caáp tröôøng. Veà lónh vöïc nghieân cöùu, caùc ñeà taøi veà lyù
luaän chieám khoaûng 17%, khoa hoïc öùng duïng 29,5%, trieån khai 18,5% vaø
nghieân cöùu 35%.
+ Aán phaåm cuûa tröôøng:
 Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä: lieân keát vôùi 3 tröôøng Ñaïi hoïc Baùch
khoa (Haø Noäi, Ñaø Naüng, Tp. HCM) xuaát baûn töø naêm 1980.
 Noäi san Sö phaïm kyõ thuaät: xuaát baûn töø 1983 ñeán 2005.
 Taïp chí Khoa hoïc Giaùo duïc chuyeân nghieäp: ñöôïc Boä Vaên hoùa vaø
Thoâng tin caáp pheùp xuaát baûn töø naêm 2006.
 Ngöôøi lieân laïc lieân quan ñeán heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa tröôøng:
Hoï vaø teân:
Ñieän thoaïi:
Fax:

Laâm Thò Thaûo, Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng
(08) 37221712; 0982475303
(08) 38964922

CHÖÔNG 2: CHÍNH SAÙCH CHAÁT LÖÔÏNG CUÛA TRÖÔØNG
Khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc nhaèm mang ñeán cho ngöôøi hoïc
nhöõng ñieàu kieän toát nhaát ñeå phaùt huy tieàm naêng saùng taïo, naâng cao kieán thöùc, reøn
luyeän kyõ naêng ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi.
CHÖÔNG 3:


CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA TRÖÔØNG - TRAÙCH NHIEÄM VAØ
QUYEÀN HAÏN CUÛA HIEÄU TRÖÔÛNG, HIEÄU PHOÙ

Cô caáu toå chöùc cuûa Tröôøng:
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
(Theo tuyến báo cáo công tác)
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Phuï traùch TBVT,NCKH,QHQT,TTGD,QLCL
Phuï traùch Ñaøo taïo, Coâng taùc HSSV, Thư Viện

Trƣởng phòng Hành chính – Quản trị
Trƣởng khoa Điện - Điện tử
Trƣởng khoa Lý luận Chính trị
Trưởng khoa Kinh tế
Trƣởng Ban quản lý Ký Túc Xá
Trƣởng Ban Quản lý Dự án

Ghi chuù: Chöùc danh ôû caùc ñôn vò aùp duïng tieâu chuaån ISO 9001:2000 ñöôïc in ñaäm

Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ
Trƣởng phòng Quản Lý Chất lƣợng
Trƣởng phòng Thiết bị - Vật tƣ
Trƣởng phòng Thanh tra Giáo dục
Trƣởng phòng QLKH - QHQT
Trƣởng khoa Công nghệ Thông tin
Trƣởng khoa Công nghệ May & Thời trang
Trƣởng khoa Kỹ thuật In & Truyền thông
Trưởng khoa Ngoại Ngữ
Giám đốc Trung tâm Tin học
Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Thực hành
Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Công nghệ
Trƣởng phòng Tổ chức – Cán bộ
Trƣởng phòng Kế hoạch – Tài chính
Trƣởng khoa Xây dựng và Cơ học ứng dụng
Trƣởng khoa Khoa học cơ bản
Trƣởng khoa Sƣ phạm Kỹ thuật
Trưởng Trung tâm Hợp tác Đào tạo quốc tế
Trưởng Trung tâm E-Learning
Trƣởng Trạm Y tế
Trưởng Trung tâm Đào tạo chất lượng cao
Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển GD chuyên nghiệp
Trƣởng phòng Đào tạo
Trƣởng phòng Đào tạo không chính quy
Trƣởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Trƣởng Thƣ viện
Trƣởng khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm
Trƣởng khoa Cơ khí Động lực
Trƣởng khoa Cơ khí Chế tạo Máy
Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp
Trưởng Trung tâm Việt – Đức
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Phuï traùch HCQT, XDCB,Dịch vụ, Đoàn Thể

PHÓ HIỆU TRƢỞNG
PHÓ HIỆU TRƢỞNG
PHÓ HIỆU TRƢỞNG

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
HIỆU TRƢỞNG



Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa Hieäu tröôûng, Hieäu phoù:
I. Chức danh:
Hiệu trưởng
Vị trí cấp trên trực tiếp: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trách nhiệm:
Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của nhà trường; chịu trách
nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo các
quy định của pháp luật và của Điều lệ trường đại học.
Quyền hạn:
1. Veà toå chöùc, nhaân söï:
a. Quyeát ñònh thaønh laäp vaø giaûi theå caùc toå chöùc sau ñaây cuûa tröôøng:
- Hoäi ñoàng khoa hoïc vaø ñaøo taïo;
- Caùc phoøng chöùc naêng;
- Caùc khoa vaø boä moân tröïc thuoäc tröôøng;
- Caùc boä moân thuoäc khoa.
- Caùc toå chöùc khoa hoïc vaø coâng ngheä nhö vieän, trung taâm,
caùc cô sôû phuïc vuï ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä.
- Caùc doanh nghieäp, caùc ñôn vò söï nghieäp thuoäc Tröôøng.
b. Ban haønh vaø baõi boû caùc noäi quy, quy ñònh trong noäi boä tröôøng
nhaèm baûo ñaûm vieäc ñieàu haønh, kieåm tra vaø giaùm saùt moïi hoaït
ñoäng cuûa tröôøng theo ñuùng caùc quy ñònh hieän haønh.
c. Quyeát ñònh boå nhieäm vaø mieãn nhieäm caùc chöùc danh trong caùc
toå chöùc ñöôïc quy ñònh taïi ñieåm a.
d. Xaây döïng quy hoaïch phaùt trieån ñoäi nguõ giaûng vieân, toå chöùc
vieäc boài döôõng, ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ giaûng vieân, caùn boä, nhaân
vieân; chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn vaø taïo ñieàu kieän cho
giaûng vieân, caùn boä, nhaân vieân vaø ngöôøi hoïc tham gia caùc sinh
hoaït ñoaøn theå vaø hoaït ñoäng xaõ hoäi.
e. Toå chöùc thi tuyeån caùn boä, nhaân vieân, quyeát ñònh vieäc tieáp nhaän,
chuyeån ngaïch caùc chöùc danh töø giaûng vieân chính trôû xuoáng;
ñöôïc cô quan chuû quaûn nhaø tröôøng uûy quyeàn toå chöùc thi naâng
ngaïch vaø boå nhieäm vaøo ngaïch töø giaûng vieân chính trôû xuoáng
theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc, phuø hôïp vôùi cô caáu caùn boä, nhaân
vieân cuûa tröôøng vaø tieâu chuaån chöùc danh cuûa ngaønh giaùo duïc.
Kyù quyeát ñònh tuyeån duïng, thoâi vieäc vaø thuyeân chuyeån coâng
taùc giaûng vieân, caùn boä, nhaân vieân vaø kyù hôïp ñoàng lao ñoäng
theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
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f.

Thöïc hieän Quy cheá "thöïc hieän daân chuû" trong caùc hoaït ñoäng
cuûa nhaø tröôøng do Boä tröôûng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ban
haønh.

g. Baûo ñaûm quyeàn lôïi ngöôø i hoïc theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc.
h. Thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo ñònh kyø veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa
Tröôøng theo quy ñònh hieän haønh.
i.

Thöïc hieän cheá ñoä khen thöôûng, kyû luaät theo quy ñònh cuûa Nhaø
nöôùc.

k. Ñaûm baûo traät töï, an ninh vaø an toaøn trong nhaø tröôøng.
2. Veà hoaït ñoäng ñaøo taïo:
a. Toå chöùc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo theo quy ñònh cuûa
Nhaø nöôùc. Hieäu tröôûng quyeát ñònh caùc noäi dung sau:
- Muïc tieâu, tính chaát vaø nguyeân lyù giaùo duïc.
- Ngaønh ngheà cuï theå: Kieán nghò vieäc môû ngaønh ñaøo taïo, ñieàu
chænh quy moâ, cô caáu ngaønh ngheà, trình ñoä vaø phöông thöùc
ñaøo taïo cuûa tröôøng.
- Chöông trình vaø giaùo trình: Toå chöùc xaây döïng chöông trình
ñaøo taïo, keá hoaïch giaûng daïy vaø hoïc taäp cho caùc ngaønh ñaøo
taïo cuûa tröôøng. Toå chöùc bieân soaïn, duyeät vaø thaåm ñònh caùc
giaùo trình theo chuyeân ngaønh vaø caùc taøi lieäu giaûng daïy, hoïc
taäp cuûa tröôøng; xaây döïng heä thoáng giaùo trình, taøi lieäu, trang
thieát bò daïy - hoïc ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi toaøn dieän veà noäi
dung, phöông phaùp daïy - hoïc, phaùt huy tính tích cöïc, chuû
ñoäng, naêng löïc töï hoïc, töï nghieân cöùu cuûa ngöôøi hoïc. Toå
chöùc ñaùnh giaù caùc chöông trình ñaøo taïo cuûa caùc ngaønh hoïc,
moân hoïc cuûa nhaø tröôøng.
- Tuyeån sinh: Xaây döïng keá hoaïch tuyeån sinh haøng naêm theo
chæ tieâu cuûa Nhaø nöôùc; Kieán nghò vôùi cô quan chuû quaûn vaø
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà ñieàu chænh cô caáu ngaønh ngheà
vaø phaùt trieån quy moâ cuûa Tröôøng. Toå chöùc tuyeån sinh theo
quy cheá cuûa Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo.
- Kieåm tra, thi vaø ñaùnh giaù: Thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù keát quaû
hoïc taäp, reøn luyeän tu döôõng, tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi
cuûa ngöôøi hoïc, vieäc giaûng daïy cuûa giaûng vieân. Löïa choïn
phöông phaùp, quy trình, xaây döïng heä thoáng kieåm tra, thi vaø
ñaùnh giaù ñaûm baûo khaùch quan, chính xaùc vaø phuø hôïp vôùi
phöông thöùc ñaøo taïo vaø hình thöùc hoïc taäp, xaùc ñònh möùc ñoä
tích luõy cuûa ngöôøi hoïc caû veà kieán thöùc chuyeân moân.
- Vaên baèng chöùng chæ: Toå chöùc coâng nhaän, caáp chöùng chæ,
caáp vaên baèng toát nghieäp cho nhöõng ngöôøi ñöôïc Tröôøng ñaøo
taïo khi coù ñuû caùc ñieàu kieän theo quy ñònh cuûa Boä Giaùo duïc
vaø Ñaøo taïo. Chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng ñaøo taïo vaø giaù
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trò vaên baèng chöùng chæ do tröôøng caáp treân cô sôû xaây döïng
vaø phaùt trieån heä thoáng ñaûm baûo chaát löôïng ñaøo taïo. Thöïc
hieän quy trình kieåm ñònh chaát löôïng vaø coâng khai keát quaû
kieåm ñònh chaát löôïng theo quy ñònh cuûa caùc cô quan coù
thaåm quyeàn.
b. Chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng.
3. Veà hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä:
a. Xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä cuûa
tröôøng baùo caùo caùc cô quan coù thaåm quyeàn.
b. Toå chöùc thöïc hieän caùc ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc, phaùt trieån
coâng ngheä, caùc ñeà taøi hôïp taùc quoác teá, caùc döï aùn phaùt trieån caáp
nhaø nöôùc.
c. Tham gia quaûn lyù vaø toå chöùc thöïc hieän caùc ñeà taøi nghieân cöùu
khoa hoïc, phaùt trieån coâng ngheä, caùc ñeà taøi hôïp taùc quoác teá, caùc
döï aùn phaùt trieån caáp boä.
d. Xeùt duyeät, quaûn lyù vaø nghieäm thu caùc ñeà taøi nghieân cöùu khoa
hoïc, phaùt trieån coâng ngheä, caùc ñeà taøi hôïp taùc quoác teá, caùc döï aùn
phaùt trieån caáp tröôøng.
e. Xaây döïng, toå chöùc, quaûn lyù caùc nguoàn thoâng tin khoa hoïc coâng ngheä vaø caùc dòch vuï khoa hoïc - coâng ngheä.
4. Veà taøi chính, taøi saûn vaø ñaàu tö:
a. Laø chuû taøi khoaûn cuûa tröôøng, chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät
veà toaøn boä coâng taùc quaûn lyù taøi chính vaø taøi saûn cuûa ñôn vò;
b. Chæ ñaïo vaø toå chöùc thöïc hieän caùc quy ñònh veà quaûn lyù taøi chính,
taøi saûn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc
* Quaûn lyù taøi saûn bao goàm caùc nguoàn sau:
- Ñaát ñai, nhaø cöûa, coâng trình xaây döïng, caùc keát quaû hoaït
ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä, caùc trang thieát bò vaø nhöõng
taøi saûn khaùc ñöôïc Nhaø nöôùc giao cho Tröôøng quaûn lyù vaø
söû duïng.
- Taøi saûn cuûa tröôøng thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc ñöôïc quaûn lyù
vaø söû duïng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
- Coù keá hoaïch vaø boá trí kinh phí hôïp lyù töø nguoàn thu cuûa
tröôøng ñeå ñaàu tö boå sung, ñoåi môùi trang thieát bò, söûa chöõa
lôùn, xaây döïng vaø töøng böôùc hieän ñaïi hoùa cô sôû vaät chaát kyõ
thuaät.
- Haøng naêm toå chöùc kieåm keâ, ñaùnh giaù laïi giaù trò taøi saûn cuûa
ñôn vò vaø thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo theo quy ñònh cuûa nhaø
nöôùc.
* Quaûn lyù taøi chính bao goàm caùc nguoàn sau:
- Do ngaân saùch nhaø nöôùc caáp.
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- Nguoàn thu söï nghieäp.
- Caùc nguoàn thu khaùc.
c. Chæ ñaïo vaø toå chöùc thöïc hieän caùc quy ñònh veà lao ñoäng, tieàn
löông, tieàn coâng, hoïc boång, hoïc phí, trôï caáp xaõ hoäi, caùc cheá ñoä,
chính saùch taøi chính ñoái vôùi giaûng vieân, caùn boä, nhaân vieân vaø
ngöôøi hoïc cuûa Tröôøng.
d. Quyeát ñònh möùc chi quaûn lyù, chi nghieäp vuï trong phaïm vi
nguoàn taøi chính ñöôïc söû duïng, tuøy theo noäi dung vaø hieäu quaû
coâng vieäc.
e. Thöïc hieän vieäc quyeát ñònh ñaàu tö vaø quaûn lyù caùc döï aùn töø ngaân
saùch nhaø nöôùc, theo quy cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng do
chính phuû ban haønh.
f.

Xem xeùt, quyeát ñònh ñaàu tö vaø pheâ duyeät taát caû caùc döï aùn, thuû
tuïc xaây döïng cô baûn, mua saém, thanh lyù taøi saûn töø nguoàn voán
do ngaân saùch nhaø nöôùc caáp, nguoàn thu söï nghieäp vaø caùc nguoàn
thu khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

5. Veà quan heä quoác teá:
a. Toå chöùc thöïc hieän caùc nhieäm vuï veà quan heä quoác teá nhö:
- Chuû ñoäng thieát laäp caùc moái quan heä hôïp taùc, kyù caùc vaên baûn
ghi nhôù, thoûa thuaän veà ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä vôùi
caùc tröôøng ñaïi hoïc, caùc toå chöùc giaùo duïc, khoa hoïc vaø coâng
ngheä nöôùc ngoaøi; môøi chuyeân gia nöôùc ngoaøi ñeán giaûng daïy
vaø trao ñoåi kinh nghieäm theo caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc.
- Xaây döïng caùc döï aùn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi trình cô quan
coù thaåm quyeàn quyeát ñònh; huy ñoäng nguoàn löïc ñeå thöïc hieän
toát caùc thoûa thuaän, caùc döï aùn phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa
nhaø nöôùc.
- Toå chöùc thí ñieåm caùc chöông trình ñaøo taïo quoác teá trong
khuoân khoå caùc döï aùn hôïp taùc vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc coù uy tín
treân theá giôùi, treân cô sôû ñoù kieán nghò Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo
kieåm tra, coâng nhaän laø chöông trình ñaøo taïo chính thöùc cuûa
tröôøng.
- Toå chöùc hoäi nghò, hoäi thaûo quoác teá theo caùc quy ñònh cuûa nhaø
nöôùc vaø cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo.
- Tham gia caùc toå chöùc quoác teá veà giaùo duïc, khoa hoïc vaø coâng
ngheä theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc.
b. Quyeát ñònh cöû caùn boä töø Phoù Hieäu tröôûng trôû xuoáng ñi coâng taùc
ôû nöôùc ngoaøi treân cô sôû nhöõng quy ñònh hieän haønh cuûa nhaø
nöôùc.
c. Quaûn lyù caùc ñoaøn ra, ñoaøn vaøo trong phaïm vi hoaït ñoäng cuûa
Tröôøng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
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d. Ñònh kyø baùo caùo cô quan chuû quaûn vaø Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo
veà coâng taùc quan heä quoác teá cuûa Tröôøng.
Tiêu chuẩn:
1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong giới khoa học, giáo
dục, có năng lực và đã có ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục đại
học từ cấp bộ môn trở lên;
2. Có học vị Tiến sĩ;
3. Có sức khỏe; tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với
nữ.
II. Chức danh : Phó hiệu trưởng
Phụ trách Thiết bị, Vật tư, Nghiên cứu Khoa học, Quan hệ Quốc tế, Thanh
tra Giáo dục và Quản lý Chất lượng
Vị trí cấp trên trực tiếp: Hiệu trưởng
Trách nhiệm:
* Phụ trách các mảng công việc
1.
2.
3.
4.
5.

Công tác Thiết bị - Vật tư
Thanh tra Giáo dục
Quản lý Chất lượng
Nghiên cứu Khoa học
Quan hệ Quốc tế

* Phụ trách các đơn vị:
1. Phòng Thiết bị - Vật tư
2. Phòng Thanh tra Giáo dục
3. Phòng Quản lý Chất lượng
4. Phòng Quản lý Khoa học – Quan hệ Quốc tế
5. Khoa Công nghệ may và Thời trang
6. Khoa Kỹ thuật In và Truyền thông
7. Khoa Ngoại Ngữ
8. Khoa Công nghệ Thông tin
9. Trường Trung học Kỹ thuật thực hành
10. Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Công nghệ
11. Trung tâm Tin học
Quyền hạn:
1. Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo chung công tác của Trường; trực tiếp phụ
trách các đơn vị và các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu
trưởng nêu trên.
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2. Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công, Phó hiệu trưởng
được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng, thay mặt Hiệu trưởng và chịu
trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc.
3. Đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, Phó hiệu trưởng
có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện; chủ
động giải quyết các vấn đề phát sinh; trong trường hợp phải giải quyết
các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách chưa được pháp luật quy
định hoặc các vấn đề quan trọng thể hiện quan điểm của Trường thì Phó
hiệu trưởng phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trước
khi quyết định.
4. Đối với các đơn vị được phân công phụ trách, Phó hiệu trưởng có trách
nhiệm truyền đạt cho trưởng các đơn vị những chủ trương, chính sách,
quan điểm của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của
đơn vị; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc và chịu trách nhiệm
trước Hiệu trưởng về kết quả giải quyết công việc của các đơn vị.
Tiêu chuẩn:
1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
3. Có sức khỏe; tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với
nữ.
III. Chức danh: Phó hiệu trưởng
Phụ trách Hành chính, Quản trị, Xây dựng cơ bản, dịch vụ và công tác
đoàn thể
Vị trí cấp trên trực tiếp: Hiệu trưởng
Trách nhiệm:
* Phụ trách các mảng công việc
1.
2.
3.
4.
5.

Công tác Hành chính Quản trị
Công tác Bảo vệ nội bộ
Công tác dịch vụ và phục vụ sinh viên
Công tác Xây dựng cơ bản
Công tác Đoàn thể

* Phụ trách các đơn vị:
1.
2.
3.
4.
5.

Phòng Hành chính – Quản trị
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Kinh tế
Ban Quản lý KTX
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6. Ban Quản lý dự án
7. Trung Tâm Ngoại Ngữ
Quyền hạn
1. Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo chung công tác của Trường; trực tiếp phụ
trách các đơn vị và các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu
trưởng nêu trên.
2. Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công, Phó hiệu trưởng
được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng, thay mặt Hiệu trưởng và chịu
trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc.
3. Đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, Phó hiệu trưởng có
trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện; chủ động
giải quyết các vấn đề phát sinh; trong trường hợp phải giải quyết các vấn
đề liên quan đến cơ chế, chính sách chưa được pháp luật quy định hoặc
các vấn đề quan trọng thể hiện quan điểm của Trường thì Phó hiệu
trưởng phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trước khi
quyết định.
4. Đối với các đơn vị được phân công phụ trách, Phó hiệu trưởng có trách
nhiệm truyền đạt cho trưởng các đơn vị những chủ trương, chính sách,
quan điểm của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của
đơn vị; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc và chịu trách nhiệm
trước Hiệu trưởng về kết quả giải quyết công việc của các đơn vị.
Tiêu chuẩn
1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
3. Có sức khỏe; tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với
nữ.
IV. Chức danh: Phó hiệu trưởng
Phụ trách Đào tạo và Công tác học sinh - Sinh viên
Vị trí cấp trên trực tiếp:

Hiệu trưởng

Trách nhiệm:
* Phụ trách các mảng công việc:
1. Công tác Đào tạo (kể cả Cao học)
2. Công tác Học sinh - Sinh viên
3. Thư viện
* Phụ trách các đơn vị:
1. Phòng Đào tạo
2. Phòng Đào tạo không chính quy
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3. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
4. Thư viện
5. Khoa Cơ khí Động lực
6. Khoa Cơ khí Chế tạo Máy
7. Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm
8. Trung tâm Việt – Đức
9. Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp
Quyền hạn:
1. Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo chung công tác của Trường; trực tiếp phụ
trách các đơn vị và các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu
trưởng nêu trên.
2. Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công, Phó hiệu trưởng
được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng, thay mặt Hiệu trưởng và chịu
trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc.
3. Đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, Phó hiệu trưởng
có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện; chủ
động giải quyết các vấn đề phát sinh; trong trường hợp phải giải quyết
các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách chưa được pháp luật quy
định hoặc các vấn đề quan trọng thể hiện quan điểm của Trường thì Phó
hiệu trưởng phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trước
khi quyết định.
4. Đối với các đơn vị được phân công phụ trách, Phó hiệu trưởng có trách
nhiệm truyền đạt cho trưởng các đơn vị những chủ trương, chính sách,
quan điểm của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của
đơn vị; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc và chịu trách nhiệm
trước Hiệu trưởng về kết quả giải quyết công việc của các đơn vị.
Tiêu chuẩn:
1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong giới khoa học, giáo
dục, có năng lực và đã có ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục đại
học từ cấp bộ môn trở lên;
2. Có học vị Tiến sĩ;
3. Có sức khỏe; tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với
nữ.
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CHÖÔNG 4: HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
4.1 Nhöõng vaán ñeà chung
Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng (QLCL) cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm kyõ Thuaät TP.
Hoà Chí Minh bao goàm: Chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu chaát löôïng, soå tay chaát
löôïng, caùc quy trình ñieàu haønh heä thoáng QLCL, cô caáu toå chöùc, caùc nguoàn löïc caàn
thieát nhaèm kieåm soaùt caùc quaù trình trong heä thoáng QLCL.
a. Tröôøng xaùc ñònh caùc quaù trình quan troïng, xaây döïng phöông phaùp kieåm soaùt caùc
quaù trình treân nhaèm ñaùp öùng ngaøy caøng toát hôn caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng
(sinh vieân, caùc baäc phuï huynh vaø caùc doanh nghieäp…)
b. Trình töï vaø moái töông taùc giöõa caùc quaù trình ñöôïc quy ñònh roõ trong quy trình
quaûn lyù vaø taùc nghieäp cuûa Tröôøng. Ngoaøi ra, toaøn boä caùc quaù trình quan troïng vaø
moái töông taùc cuûa chuùng ñöôïc theå hieän trong sô ñoà töông taùc giöõa caùc quaù trình
(Tham khaûo Sô ñoà moái töông taùc giöõa caùc quaù trình ở trang cuoái Sổ tay chất
lượng)
c. Caùc quy trình cuûa heä thoáng QLCL quy ñònh roõ ngöôøi thöïc hieän, caùc böôùc thöïc
hieän, phöông phaùp thöïc hieän, bieåu maãu ghi cheùp nhaèm giuùp “laøm ñuùng ngay töø
ñaàu”
d. Tröôøng cam keát cung caáp kòp thôøi vaø ñaày ñuû nguoàn löïc, thoâng tin caàn thieát nhaèm
thöïc hieän hieäu quaû heä thoáng QLCL.
e. Nhaèm ñaùnh giaù tính hieäu löïc, cuõng nhö tính hieäu quaû cuûa heä thoáng QLCL, caùc
quaù trình ñöôïc theo doõi, ñaùnh giaù vaø phaân tích.
f. Tröôøng thöïc hieän caùc haønh ñoäng caàn thieát nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû mong muoán vaø
caûi tieán lieân tuïc caùc quaù trình thoâng qua vieäc ñaùnh giaù noäi boä, phaân tích döõ lieäu,
caùc coâng cuï thích hôïp khaùc…
Khi choïn caùc nguoàn beân ngoaøi ñeå thöïc hieän baát kyø quaù trình naøo aûnh höôûng ñeán söï
phuø hôïp của hoaït ñoäng ñaøo taïo, Tröôøng ñaûm baûo kieåm soaùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng ñoù.
4.2 Heä thoáng taøi lieäu
4.2.1 Khaùi quaùt
Heä thoáng taøi lieäu cuûa Tröôøng bao goàm:
1. Chính saùch chaát löôïng (Theo điều khoaûn 5.3 của ISO 9001:2000)
2. Muïc tieâu chaát löôïng vaø keá hoaïch thöïc hieän muïc tieâu chaát löôïng cuûa
tröôøng vaø cuûa caùc ñôn vò (5.4)
3. Soå tay chaát löôïng (4.2.2)
4. Caùc quy trình trong heä thoáng QLCL:
 Quy trình kieåm soaùt taøi lieäu (4.2.3)
Soá hieäu: ST-PQLCL/00
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 Quy trình kieåm soaùt hoà sô (4.2.4)
 Quy trình thiết lập mục tiêu chất lượng năm học (5.4 &8.2.3)
 Quy trình thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (5.5.3)
 Quy trình xem xeùt cuûa laõnh ñaïo veà tính hieäu löïc vaø hieäu quaû cuûa heä
thoáng quaûn lyù chaát löôïng (5.6)
 Quy trình tuyeån duïng lao ñoäng hôïp ñoàng (6.2.2)
 Quy trình ñaøo taïo, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc (6.2.2)
 Quy trình baûo trì - söûa chöõa thieát bò (6.3)
 Quy trình giaûi quyeát ñôn khieáu naïi cuûa sinh vieân (7.2.3 & 8.2.1)
 Quy trình laäp vaø ñieàu chænh chöông trình ñaøo taïo (7.3 & 7.5)
 Quy trình thöïc hieän ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc (7.3)
 Quy trình mua vaät tö thieát bò (7.4)
 Quy trình môøi giaûng vaø quaûn lyù giaûng vieân môøi giaûng (7.4)
 Quy trình laäp keá hoaïch, thöïc hieän thi (kieåm tra) hoïc kyø (7.5 & 8.2.4)
 Quy trình laäp keá hoaïch, thöïc hieän giaûng daïy (7.5)
 Quy trình thanh tra, kieåm tra vieäc thöïc hieän quy cheá giaûng daïy cuûa caùn
boä giaûng daïy (7.5)
 Quy trình giaùm saùt thi hoïc kyø taïi tröôøng vaø cô sôû lieân keát (7.5 & 8.2.4)
 Quy trình bieân soaïn vaø phaùt haønh giaùo trình (7.5)
 Quy trình dự giờ (7.5)
 Quy trình quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học
chuyên nghiệp (7.5)
 Quy trình hieäu chuaån thieát bò ño (7.6)
 Quy trình ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng ñoái vôùi chöông trình
ñaøo taïo (8.2.1)
 Quy trình ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa hoïc sinh, sinh vieân trong thôøi gian
hoïc (8.2.1)
 Quy trình ñaùnh giaù noäi boä (8.2.2)
 Quy trình ra ñeà thi vaø baûo maät ñeà thi vieát (8.2.4)
 Quy trình ra ñeà thi thöïc haønh vaø thí nghieäm (8.2.4)
 Quy trình nhaân baûn ñeà thi (8.2.4)
 Quy trình xeùt nôï hoïc phaàn, xeùt vaø coâng nhaän toát nghieäp (8.3)
 Quy trình giaûi quyeát cho hoïc sinh sinh vieân taïm döøng, thoâi hoïc, hoïc laïi
(8.3)
 Quy trình kieåm soaùt söï vieäc khoâng phuø hôïp trong quaù trình ñaøo taïo (8.3)
Soá hieäu: ST-PQLCL/00

Ngaøy hieäu löïc: 15/09/2008

Trang: 14/27

 Quy trình haønh ñoäng, khaéc phuïc, phoøng ngöøa (8.5.2 vaø 8.5.3)

5. Caùc taøi lieäu hoã trôï bao goàm:
 Sô ñoà toå chöùc cuûa tröôøng
 Sô ñoà toå chöùc cuûa caùc ñôn vò
 Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc ñôn vò
 Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa Hieäu tröôûng vaø caùc Phoù hieäu tröôûng
 Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa Tröôûng, Phoù ñôn vò vaø caùc chöùc danh
khaùc trong ñôn vò
 Caùc taøi lieäu beân ngoaøi: vaên baûn, quy phaïm phaùp luaät lieân quan ñeán
ñaøo taïo ñaïi hoïc vaø cao ñaúng chính quy.
6. Caùc hoà sô
4.2.2 Soå tay chaát löôïng vaø phaïm vi aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
 Soå tay chaát löôïng
(Tham khaûo phaàn Giôùi thieäu Soå tay chaát löôïng trong Lôøi môû ñaàu)
 Phaïm vi aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng naøy ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi hoaït ñoäng ñaøo taïo đại
học và cao đẳng chính quy taïi caùc khoa: Khoa Cô khí Cheá taïo maùy, Khoa
Ñieän-Điện tử, Khoa Coâng ngheä may vaø Thời trang, Khoa Coâng nghệ Hóa học
và Thực phẩm, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Cơ khí Động lực, Khoa In và
Truyền thông, Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Sư phạm
Kỹ thuật, Khoa Xây dựng và Cơ học Ứng dụng, và các Phòng Ban chức năng có
liên quan.
Caùc tröôøng hôïp ngoaïi leä:
Taát caû caùc quaù trình trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Tröôøng ñeàu coù
theå kieåm tra xaùc nhaän ñaàu ra. Do vaäy, nhaø tröôøngkhoâng aùp duïng haïng muïc
Kieåm tra xaùc nhaän caùc quaù trình (ñieàu khoaûn 7.5.2 tieâu chuaån ISO
9001:2000).
4.2.3 Kieåm soaùt taøi lieäu:
- Caùc taøi lieäu cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc nhaän bieát qua teân taøi lieäu
hoaëc soá hieäu, ngaøy hieäu löïc, laàn soaùt xeùt, söûa ñoåi vaø do ngöôøi coù thaåm quyeàn
xem xeùt vaø pheâ duyeät tröôùc khi ban haønh.
- Vieäc thay theá, söûa ñoåi caùc taøi lieäu ñöôïc bieân soaïn, xem xeùt vaø ñöôïc ngöôøi coù
thaåm quyeàn pheâ duyeät.
Soá hieäu: ST-PQLCL/00
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- Ngöôøi kieåm soaùt taøi lieäu chòu traùch nhieäm caäp nhaät vaøo danh muïc taøi lieäu noäi
boä, nhaân baûn (photo), ñoùng daáu thích hôïp, tham khaûo yù kieán cuûa BGH vaø tieán
haønh phaân phoái ñeán ngöôøi söû duïng.
- Taøi lieäu ñöôïc löu giöõ taïi caùc vò trí thích hôïp ñeå nhaân vieân deã daøng tra cöùu.
- Caùc taøi lieäu beân ngoaøi tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa
ngöôøi coù thaåm quyeàn, ñöôïc nhaän bieát, phaân phoái vaø kieåm soaùt thoâng qua baûn
danh muïc taøi lieäu beân ngoaøi, kyù nhaän taøi lieäu vaø phieáu thoâng baùo thay ñoåi taøi
lieäu.
- Caùc taøi lieäu loãi thôøi ñöôïc huûy boû hoaëc ñoùng daáu “heát hieäu löïc“ neáu ñöôïc giöõ
laïi ñeå tham khaûo.
- Caùc hoà sô lieân quan ñeán heä thoáng chaát löôïng ñöôïc löu giöõ vaø ñöôïc kieåm soaùt
theo quy trình kieåm soaùt hoà sô.



Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình kieåm soaùt taøi lieäu
 Quy trình kieåm soaùt hoà sô

CHÖÔNG 5: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA LAÕNH ÑAÏO
5.1 Cam keát cuûa laõnh ñaïo:
Ban Giaùm hieäu cuûa Tröôøng cam keát xaây döïng, aùp duïng vaø caûi tieán thöôøng xuyeân
heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng (HTQLCL) baèng caùch:
a. Thoâng tin ñeán toaøn boä giaûng vieân, caùn boä coâng nhaân vieân veà taàm quan troïng cuûa
vieäc ñaùp öùng khaùch haøng cuõng nhö caùc yeâu caàu cuûa phaùp luaät vaø cheá ñònh.
b. Xaùc ñònh chieán löôïc phaùt trieån cuûa Tröôøng treân cô sôû ñoù thieát laäp chính saùch
chaát löôïng vaø caùc muïc tieâu chaát löôïng.
c. Ñònh kyø toå chöùc cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo Tröôøng veà tính hieäu löïc vaø hieäu
quaû cuûa HTQLCL.
a. Xaùc ñònh vaø cung caáp ñaày ñuû caùc nguoàn löïc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu chaát löôïng.

5.2 Höôùng vaøo khaùch haøng:
Vôùi chính saùch “Khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc nhaèm mang ñeán
cho ngöôøi hoïc nhöõng ñieàu kieän toát nhaát ñeå phaùt huy tieàm naêng saùng taïo, naâng cao
kieán thöùc, reøn luyeän kyõ naêng ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi”, Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng
cam keát luoân laéng nghe vaø giaûi quyeát caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng moät caùch chu ñaùo
vaø tin caäy. Moïi hoaït ñoäng cuûa Tröôøng ñeàu nhaèm ñaùp öùng vaø ñaùp öùng toát hôn caùc yeâu
caàu cuûa khaùch haøng.
Soá hieäu: ST-PQLCL/00
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 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng ñoái vôùi chöông trình ñaøo
taïo (8.2.1)
 Quy trình ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa hoïc sinh, sinh vieân trong thôøi gian hoïc
(8.2.1)
 Quy trình giaûi quyeát ñôn khieáu naïi cuûa sinh vieân (8.2.1)
5.3 Chính saùch chaát löôïng
Chính saùch chaát löôïng cuûa Tröôøng ñöôïc Ban giaùm hieäu xaây döïng, ban haønh vaø
phoå biếân ñeán toaøn theå caùn boä vieân chöùc trong tröôøng. Taát caû caùc tröôûng ñôn vò coù
traùch nhieäm truyeàn ñaït nhaèm ñaûm baûo caùn boä vieân chöùc thaáu hieåu.
Chính saùch chaát löôïng ñöôïc Tröôøng xem xeùt, ñaûm baûo phuø hôïp vôùi chieán löôïc
phaùt trieån cuûa tröôøng.
5.4 Hoaïch ñònh
5.4.1 Muïc tieâu chaát löôïng:
Vaøo ñaàu naêm hoïc tröôøng xaây döïng caùc muïc tieâu chaát löôïng nhaát quaùn vôùi chính
saùch chaát löôïng, caùc keá hoaïch thöïc hieän muïc tieâu chaát löôïng nhaèm cuï theå hoùa chính
saùch chaát löôïng ñaõ xaây döïng.
Hoà sô thöïc hieän muïc tieâu chaát löôïng ñöôïc löu giöõ.
5.4.2 Hoaïch ñònh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng:
- Heä thoáng QLCL ñöôïc hoaïch ñònh thoâng qua Soå tay chaát löôïng, caùc quy trình
ñieàu haønh heä thoáng chaát löôïng, caùc taøi lieäu hoã trôïï, keá hoaïch thöïc hieän muïc
tieâu chaát löôïng…, nhaát quaùn vôùi caùc yeâu caàu ISO 9001 :2000.
- Khi coù söï thay ñoåi cô caáu toå chöùc, caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät, thay ñoåi
quy trình ñieàu haønh… Ñaïi dieän laõnh ñaïo, tröôûng caùc phoøng khoa lieân quan
chòu traùch nhieäm xem xeùt söï caàn thieát xaây döïng boå sung hoaëc söûa ñoåi taøi lieäu,
caùc taøi lieäu thích hôïp, nhaèm ñaûm baûo söï nhaát quaùn cuûa heä thoáng chaát löôïng.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình thiết lập mục tiêu chất lượng năm học (5.4 và 8.2.3)
5.5 Traùch nhieäm - quyeàn haïn vaø trao ñoåi thoâng tin:
5.5.1 Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn:
Traùch nhieäm - quyeàn haïn, moái quan heä giöõa caùc boä phaän, caù nhaân trong heä thoáng
quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc xaùc ñònh roõ vaø laäp thaønh vaên baûn theå hieän trong soå tay chaát
löôïng, caùc thuû tuïc, höôùng daãn coâng vieäc, caùc traùch nhieäm vaø quyeàn haïn vaø ñöôïc
thoâng baùo ñeán caùc caù nhaân lieân quan trong Tröôøng.
Soá hieäu: ST-PQLCL/00
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5.5.2 Ñaïi dieän laõnh ñaïo :
Phoù Hieäu tröôûng phuï traùch quản lý chất lượng cuûa Tröôøng ñöôïc boå nhieäm laøm
Ñaïi dieän laõnh ñaïo (ÑDLÑ) vôùi ñaày ñuû caùc quyeàn haïn trong heä quaûn lyù chaát löôïng.
Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa Ñaïi dieän laõnh ñaïo nhö sau:
- Ñaûm baûo raèng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc xaây döïng, aùp duïng, duy trì
vaø caûi tieán thöôøng xuyeân nhaèm phuø hôïp vôùi quy ñònh neâu trong tieâu chuaån
ISO 9001:2000.
- Baùo caùo ñeán Ban giaùm hieäu veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát
löôïng vaø moïi nhu caàu caûi tieán.
- Ñaûm baûo thuùc ñaåy toaøn boä toå chöùc trong vieäc nhaän thöùc caùc yeâu caàu cuûa
khaùch haøng.
- Lieân heä vôùi caùc cô quan beân ngoaøi veà caùc vaán ñeà lieân quan heä thoáng QLCL.
- Toå chöùc vaø theo doõi caùc hoaït ñoäng ñaùnh giaù noäi boä.
5.5.3 Thoâng tin noäi boä:
Tröôøng duy trì heä thoáng lieân laïc thoâng suoát giöõa caùc phoøng khoa chöùc naêng coù
lieân quan ñeán caùc quaù trình cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Thoâng tin ñöôïc thöïc
hieän thoâng qua:
- Cuoäc hoïp giao ban.
- Caùc coâng vaên, chæ thò, baùo caùo daïng vaên baûn.
- Caùc thuû tuïc ñieàu haønh trong heä thoáng QLCL.
- Heä thoáng maïng noäi boä.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình thöïc hieän coâng taùc thoâng tin tuyeân truyeàn (5.5.3)
5.6 Xem xeùt cuûa laõnh ñaïo:
Ban giaùm hieäu cuûa Tröôøng chuû trì xem xeùt ñònh kyø ñeå ñaûm baûo heä thoáng quaûn lyù
chaát löôïng tieáp tuïc phuø hôïp, ñaày ñuû vaø hieäu löïc. Hoà sô xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ñöôïc
löu giöõ laøm cô sôû cho hoaït ñoäng xem xeùt tieáp theo.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình xem xeùt cuûa laõnh ñaïo veà tính hieäu löïc vaø hieäu quaû cuûa heä thoáng
quaûn lyù chaát löôïng (5.6)
CHÖÔNG 6: QUAÛN LYÙ NGUOÀN LÖÏC
6.1 Cung caáp nguoàn löïc:
Soá hieäu: ST-PQLCL/00
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Ban giaùm hieäu Tröôøng ñaûm baûo cung caáp caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå xaây döïng,
thöïc hieän, duy trì vaø thöôøng xuyeân caûi tieán HTQLCL ñeå naâng cao hieäu quaû vaø hieäu
löïc cuûa HTQLCL nhaèm ñaùp öùng ngaøy moät toát hôn caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng.
6.2 Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cuûa Tröôøng:
- Giaûng vieân /CBVC cuûa Tröôøng thöïc hieän caùc coâng vieäc lieân quan ñeán hoaït
ñoäng ñaøo taïo ñeàu ñöôïc boài döôõng, ñaøo taïo naâng cao trình ñoä nghieäp vuï nhaèm
hoaøn thaønh toát caùc coâng vieäc ñöôïc giao.
- Tröôøng laäp keá hoaïch ñaøo taïo, boài döôõng theo naêm hoïc, tieán haønh ñaøo taïo boài
döôõng ñeå ñaùp öùng vôùi nhu caàu veà chaát löôïng nguoàn nhaân löïc.
- Ñaùnh giaù tình hieäu löïc cuûa hoaït ñoäng ñaøo taïo.
- PhoÅ bieán caùc thoâng tin caàn thieát ñeán töøng nhaân vieân, ñaûm baûo hoï nhaän thöùc
ñöôïc moái lieân quan vaø taàm quan troïng, cuõng nhö traùch nhieäm cuûa hoï trong
vieäc ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng.
- Hoà sô ñaøo taïo ñöôïc duy trì theo quy ñònh cuûa ñieàu khoaûn 4.2.4 vaø löu giöõ taïi
phoøng Toå chöùc Caùn boä

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình tuyeån duïng lao ñoäng hôïp ñoàng (6.2.2)
 Quy trình ñaøo taïo, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc (6.2.2)
6.3 Cô sôû haï taàng:
Tröôøng cam keát seõ cung öùng ñaày ñuû vaø duy trì caùc phöông tieän caàn thieát ñeå ñaït
ñöôïc chaát löôïng ñaùp öùng caùc yeâu caàu. Cô sôû haï taàng bao goàm:
a. Nhaø cöûa, khoâng gian laøm vieäc vaø caùc phöông tieän keøm theo.
b. Trang thieát bò (caû phaàn cöùng vaø phaàn meàm)
c. Dòch vuï hoã trôï (vaän chuyeån hoaëc trao ñoåi thoâng tin)

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình baûo trì vaø söûa chöõa thieát bò (6.3)
6.4 Moâi tröôøng laøm vieäc:
Tröôøng ñaûm baûo vieäc xaùc ñònh vaø quaûn lyù moâi tröôøng caàn thieát ñeà ñaït ñöôïc söï
phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu veà hoaït ñoäng ñaøo taïo.
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CHÖÔNG 7: ÑAØO TAÏO
7.1 Hoaïch ñònh hoaït ñoäng ñaøo taïo
- Tröôøng coù nhieäm vuï xaùc ñònh vaø laäp vaên baûn caùc quy trình nhaèm ñaùp öùng caùc
yeâu caàu cuûa khaùch haøng trong phaïm vi aùp duïng heä thoáng QLCL ñaõ ñaêng kyù.
- Vieäc hoaïch ñònh quaù trình ñaøo taïo (laäp vaø ñieàu chænh chöông trình ñaøo taïo, laäp
keá hoaïch, thöïc hieän giaûng daïy, kieåm soaùt, kieåm tra chaát löôïng trong quaù trình giaûng
daïy, …) nhaát quaùn vôùi caùc yeâu caàu neâu trong ISO 9001:2000 vaø döïa treân caùc cô sôû
sau:
a. Caùc muïc tieâu chaát löôïng vaø caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng lieân quan ñeán hoaït
ñoäng ñaøo taïo.
b. Caùc quaù trình vaø taøi lieäu lieân quan ñeán hoaït ñoäng ñaøo taïo.
c. Caùc hoaït ñoäng theo doõi, kieåm tra caàn thieát ñoái vôùi hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø caùc
chuaån möïc lieân quan ñeán vieäc ra ñeà thi vaø baûo maät ñeà thi.
d. Caùc hoà sô caàn thieát phaûi löu tröõ.
7.2 Caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng:
7.2.1 Xaùc ñònh yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm:
Ñeå cung caáp dòch vuï ñaøo taïo vöøa phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa khaùch haøng vöøa tuaân
thuû theo caùc quy ñònh cuûa luaät phaùp, Tröôøng ñaûm baûo luoân laéng nghe vaø giaûi quyeát
caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng moät caùch chu ñaùo treân cô sôû phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh
cuûa phaùp luaät.
7.2.2 Xem xeùt caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm /dòch vuï:
Tröôøng ñaûm baûo cho hoaït ñoäng tuyeån sinh ñuùng Quy cheá cuûa Boä giaùo duïc vaø
Ñaøo taïo ñaõ ban haønh, CB-VC tham gia coâng taùc tuyeån sinh, chieâu sinh phaûi chòu
traùch nhieäm vaø thöïc thi traùch nhieäm ñöôïc giao nghieâm tuùc, chính xaùc, baûo maät, nhaèm
ñaûm baûo tính coâng khai, coâng baèng, daân chuû, khaùch quan vaø khoa hoïc trong coâng taùc
tuyeån sinh. Vieäc tuyeån sinh theo chæ tieâu töø Boä Giaùo Duïc, vieäc toå chöùc thöïc hieän thi
tuyeån, toå chöùc chaám thi, coâng boá keát quaû theo Quy cheá tuyeån sinh cuûa Boä Giaùo duïc Ñaøo taïo.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy cheá tuyeån sinh ñaïi hoïc, cao ñaúng heä chính quy
(Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 25/2006/QÑ-BGDÑT ngaøy 26 thaùng 6 naêm 2006
cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo taïo)
7.2.3 Trao ñoåi thoâng tin vôùi khaùch haøng:
Tröôøng xaùc ñònh vaø xaép xeáp coù hieäu quaû vieäc trao ñoåi thoâng tin vôùi khaùch haøng
coù lieân quan ñeán:
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a. Thoâng tin veà Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ thuaät TP. Hồ Chí Minh, hoaït
ñoäng ñaøo taïo cuûa Tröôøng
b. Xöû lyù caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng.
c. Phaûn hoài cuûa khaùch haøng, keå caû caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình giaûi quyeát ñôn khieáu naïi cuûa sinh vieân (7.2.3)
7.3 Thieát keá vaø phaùt trieån:
- Vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån chöông trình ñaøo taïo töø khi xaùc ñònh nhu caàu môû
nghaønh ñeán hoaøn chænh chöông trình, keá hoaïch, ñeà cöông chi tieát caùc moân hoïc vaø
trình Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo pheâ duyeät ñöôïc thöïc hieän theo quy trình laäp vaø ñieàu
chænh chöông trình ñaøo taïo.
- Nhaèm thuùc ñaåy hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc trong tröôøng, taïo ñieàu kieän ñeå
phaùt huy chaát xaùm cuûa ñoäi nguõ giaûng vieân vaø sinh vieân trong tröôøng. Ñònh kyø haøng
naêm nhaø tröôøng laäp keá hoaïch nghieân cöùu khoa hoïc naêm, phaân loaïi ñeà taøi, hoaøn thaønh
hoà sô nghieân cöùu khoa hoïc, trình baøy sô boä tröôùc hoäi ñoàn g ñaùnh giaù, leân keá hoaïch
thöïc hieän ñeà taøi, aùp duïng vaøo thöïc teá, toå chöùc nghieäm thu ñeà taøi. Toaøn boä caùc böôùc
ñöôïc thöïc hieän theo quy trình thöïc hieän ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc.

 Taøi lieäu tham khaûo:


Quy trình thöïc hieän ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc (7.3)



Quy trình laäp vaø ñieàu chænh chöông trình ñaøo taïo (7.3 vaø 7.5)

7.4 Mua haøng vaø môøi giaùo vieân môøi giaûng:
Tröôøng laäp keá hoaïch mua saém haøng naêm caên cöù vaøo chöông trình ñaøo taïo vaø keá
hoaïch mua saém cuûa caùc ñôn vò, vieäc xem xeùt löïa choïn nhaø cung öùng, caùc chuaån möïc
ñaùnh giaù nhaø cung öùng môùi, vieäc toå chöùc nghieäm thu haøng hoùa, theo doõi vaø ñaùnh giaù
laïi nhaø cung öùng ñöôïc thöïc hieän theo Quy trình mua vaät tö thieát bò.
Toaøn boä caùc hoaït ñoäng ñaùnh giaù, choïn löïa, môøi giaûng vieân thænh giaûng, theo doõi
chaát löôïng giaûng daïy cuûa giaûng vieân thænh giaûng ñöôïc thöïc hieän theo Quy trình môøi
giaûng vaø quaûn lyù giaûng vieân môøi giaûng.

 Taøi lieäu tham khaûo:


Quy trình mua vaät tö thieát bò (7.4)



Quy trình môøi giaûng vaø quaûn lyù giaûng vieân môøi giaûng (7.4)

7.5 Cung caáp saûn phaåm:
7.5.1 Kieåm soaùt vieäc cung caáp saûn phaåm:
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Toaøn boä quaù trình trieån khai hoaït ñoäng giaûng daïy töø khaâu laäp keá hoaïch, thöïc hieän
giaûng daïy, toå chöùc bieân soaïn vaø phaùt haønh giaùo trình, vieäc thanh tra, kieåm tra vieäc
thöïc hieän quy cheá giaûng daïy, giaùm saùt thi hoïc kyø, vieäc laäp keá hoaïch, thöïc hieän thi
ñöôïc tieâu chuaån hoùa döôùi daïng quy trình nhaèm kieåm soaùt toaøn boä hoaït ñoäng giaûng
daïy cuûa Tröôøng.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình ñieàu chænh chöông trình ñaøo taïo (7.3 vaø 7.5)
 Quy trình laäp keá hoaïch, thöïc hieän thi (kieåm tra) hoïc kyø (7.5 & 8.2.4)
 Quy trình laäp keá hoaïch, thöïc hieän giaûng daïy hoïc kyø (7.5 & 8.2.4)
 Quy trình thanh tra, kieåm tra vieäc thöïc hieän quy cheá giaûng daïy cuûa caùn boä
giaûng daïy (7.5 & 8.2.4)
 Quy trình giaùm saùt thi hoïc kyø taïi tröôøng vaø cô sôû lieân keát ñaøo taïo (7.5 &
8.2.4)
 Quy trình bieân soaïn vaø phaùt haønh giaùo trình (7.5 & 8.2.4)
 Quy trình döï giôø (7.5)
 Quy trình quaûn lyù, caáp phaùt baèng toát nghieäp ñaïi hoïc, cao ñaúng vaø trung
caáp chuyeân nghieäp (7.5)
7.5.2 Xaùc nhaän söû duïng cuûa quaù trình cung caáp dòch vuï:
Khoâng aùp duïng
7.5.3 Nhaän bieát vaø xaùc ñònh nguoàn goác saûn phaåm:
Saûn phaåm vaø traïng thaùi cuûa saûn phaåm ñeàu coù theå nhaän bieát vaø xaùc ñònh thoâng
qua caùc hoà sô lieân quan ñeán hoaït ñoäng giaûng daïy, kieåm tra, thi.
7.5.4 Taøi saûn cuûa khaùch haøng:
Ñaûm baûo taøi saûn cuûa khaùch haøng (caùc hoà sô nhö baøi thi, ñieåm thi, vaên baèng… cuûa
sinh vieân) khi ñang coøn thuoäc söï quaûn lyù cuûa Tröôøng ñöôïc baûo quaûn toát, khoâng ñeå
maát maùt, hö hoûng. Trong tröôøng hôïp maát maùt, hö hoûng hoaëc khoâng phuø hôïp vôùi vieäc
söû duïng ñeàu ñöôïc thoâng baùo kòp thôøi vôùi khaùch haøng ñeå cung phoái hôïp giaûi quyeát.
7.5.5 Baûo toaøn saûn phaåm:
Caùc hoà sô lieân quan ñeán ñaøo taïo ñöôïc löu giöõ vaø baûo quaûn theo quy trình kieåm soaùt
hoà sô.
7.6 Kieåm soaùt phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng:
Caùc phaàn meàm quaûn lyù, thieát bò caàn thieát, … ñöôïc hieäu chuaån ñeå keát quaû theo
doõi, ño löôøng ñaûm baûo ñuùng.

 Taøi lieäu tham khaûo:
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 Quy trình hieäu chuaån thieát bò ño (7.6)
CHÖÔNG 8: ÑO LÖÔØNG - PHAÂN TÍCH - CAÛI TIEÁN
8.1 Khaùi quaùt:
Tröôøng hoaïch ñònh, toå chöùc thöïc hieän caùc quaù trình giaûng daïy, thu thaäp, phaân tích
caùc döõ lieäu lieân quan ñeán hoaït ñoäng giaûng daïy cuûa Tröôøng nhaèm:
a. Chöùng toû söï phuø hôïp cuûa hoaït ñoäng giaûng daïy vôùi quy ñònh cuûa Boä Giaùo duïc
vaø Ñaøo taïo vaø caùc yeâu caàu cuûa ISO 9001:2000
b. Ñaûm baûo heä thoáng QLCL ban haønh coù hieäu löïc, hieäu quaû
c. Naâng cao tính hieäu löïc, hieäu quaû cuûa HTQLCL
8.2 Theo doõi vaø ño löôøng:
8.2.1 Söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng:
Tröôøng ñaûm baûo thöïc hieän vieäc theo doõi caùc thoâng tin veà söï chaáp nhaän cuûa khaùch
haøng ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng giaûng daïy do Tröôøng cung caáp, coi ñoù nhö laø moät trong
nhöõng thöôùc ño veà thaønh quaû cuûa Heä thoáng QLCL. Caùc phöông phaùp ñeå thu thaäp
thoâng tin naøy thoâng qua: ñoái thoaïi tröïc tieáp sinh vieân, caùc phieáu thaêm doø yù kieán.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng ñoái vôùi chöông trình ñaøo
taïo (7.2.3 vaø 8.2.1)
 Quy trình ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa hoïc sinh, sinh vieân trong thôøi gian
hoïc (8.2.1)
 Quy trình giaûi quyeát ñôn khieáu naïi cuûa sinh vieân (8.2.1)
8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä
Tröôøng thaønh laäp nhoùm ñaùnh giaù noäi boä. Nhoùm ñaùnh giaù noäi boä coù nhieäm vuï giuùp
Hieäu Tröôûng kieåm tra vieäc thöïc thi heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng taïi caùc khoa, phoøng
thuoäc Tröôøng, phaùt hieän caùc ñieåm khoâng hôïp (neáu coù), kieåm tra xaùc nhaän haønh ñoäng
khaéc phuïc cuûa caùc phoøng, khoa nhaèm ñaûm baûo heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng luoân
ñöôïc duy trì vaø caûi tieán. Quy trình ñaùnh giaù noäi boä quy ñònh roõ vieäc laäp keá hoaïch, toå
chöùc thöïc hieän, khaéc phuïc nguyeân nhaân cuûa söï khoâng phuø hôïp, kieåm tra xaùc nhaän
tính hieäu quûa cuûa haønh ñoäng khaéc phuïc.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình ñaùnh giaù noäi boä (8.2.2)
8.2.3 Theo doõi vaø ño löôøng quaù trình:
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Tröôøng ñaûm baûo aùp duïng caùc phöông phaùp thích hôïp cho vieäc theo doõi vaø khi coù
theå, ño löôøng caùc quaù trình trong HTQLCL. Nhöõng phöông phaùp naøy xaùc nhaän ñöôïc
khaû naêng cuûa quaù trình theo hoaïch ñònh, Tröôøng tieán haønh khaéc phuïc kòp thôøi vaø coù
hieäu quaû nhaèm ñaûm baûo hoaït ñoäng giaûng daïy phuø hôïp yeâu caàu cuûa khaùch haøng.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Muïc tieâu chaát löôïng cuûa Tröôøng vaø cuûa töøng ñôn vò
 Quy trình thieát laäp muïc tieâu chaát löôïng naêm hoïc (5.4 vaø 8.2.3)
8.2.4 Theo doõi vaø ño löôøng saûn phaåm:
Vieäc laäp lòch thi, toå chöùc thi, chaám thi vaø coâng boá ñieåm thi, chaám phuïc khaûo (neáu
coù) ñöôïc thöïc hieän taïi nhöõng giai ñoaïn thích hôïp trong toaøn boä quaù trình ñaøo taïo.

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình laäp keá hoaïch, thöïc hieän thi (kieåm tra) hoïc kyø (7.5 & 8.2.4)
 Quy trình ra ñeà thi vaø baûo maät ñeà thi vieát (8.2.4)
 Quy trình ra ñeà thi thöïc haønh vaø thí nghieäm (8.2.4)
 Quy trình nhaân baûn ñeà thi (8.2.4)
8.3 Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp:
Saûn phaåm khoâng phuø hôïp trong hoaït ñoäng giaûng daïy bao goàm:
- Keát quaû thi, kieåm tra cuûa sinh vieân khoâng ñaït yeâu caàu quy ñònh
- Chöông trình ñaøo taïo, keá hoaïch ñaøo taïo khoâng phuø hôïp yeâu caàu quy ñònh, yeâu
caàu khaùch haøng
- Vaên baèng ñaùnh maùy sai, caäp nhaät ñieåm thi sai, …
 Ñoái vôùi sinh vieân thi khoâng ñaït yeâu caàu nhaø Tröôøng toå chöùc thi laïi hoaëc
hoïc laïi theo quy cheá.
 Ñoái vôùi chöông trình ñaøo taïo, keá hoaïch ñaøo taïo khoâng phuø hôïp vôùi quy
ñònh nhaø tröôøng toå chöùc ñieàu chænh chöông trình vaø keá hoaïch ñaøo taïo töông
öùng.
 Ñoái vieäc ñaùnh sai vaên baèng, caäp nhaät ñieåm thi sai thì hieäu chænh vaø trình
pheâ duyeät laïi.
- Caùc hoà sô lieân quan ñeán söï khoâng phuø hôïp ñöôïc löu giöõ. Saûn phaåm khoâng phuø
hôïp sau khi söûa chöõa ñöôïc taùi kieåm tra theo quy ñònh.
- Khi caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp ñöôïc phaùt hieän sau khi chuyeån giao hoaëc baét
ñaàu söû duïng, Tröôøng coù caùc bieän phaùp thích hôïp ñoái vôùi caùc taùc ñoäng hoaëc haäu
quaû tieàm aån cuûa söï khoâng phuø hôïp.

 Taøi lieäu tham khaûo:
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 Quy trình xeùt nôï hoïc phaàn vaø coâng nhaän toát nghieäp (8.3)
 Quy trình giaûi quyeát cho sinh vieân taïm döøng, thoâi hoïc, hoïc laïi (8.3)
 Quy trình kieåm soaùt söï vieäc khoâng phuø hôïp trong quaù trình ñaøo taïo (8.3)
8.4 Phaân tích döõ lieäu:
Tröôøng ñaûm baûo thöïc hieän vieäc xaùc ñònh, thu thaäp vaø phaân tích caùc döõ lieäu ñeå
chöùng minh söï thích hôïp vaø tính hieäu löïc cuûa HTQLCL, xaùc ñònh nôi caàn phaûi thöïc
hieän khaéc phuïc trong heä thoáng:
Vieäc phaân tích döõ lieäu nhaèm bieát ñöôïc:
a. Söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng
b. Söï phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu veà hoaït ñoäng giaûng daïy
c. Caùc ñaëc tính vaø xu höôùng caûi tieán quaù trình vaø keát quaû cuûa giaûng daïy, ñeå laøm
cô sôû cho haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa.
d. Phaân tích hoaït ñoäng cuûa nhaø cung öùng
8.5 Caûi tieán:
Caûi tieán thöôøng xuyeân naâng cao tính hieäu löïc cuûa HTQLCL thoâng qua vieäc söû
duïng chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu chaát löôïng, keát quaû caùc cuoäc ñaùnh giaù, phaân
tích döõ lieäu haønh ñoäng khaéc phuïc vaø haønh ñoäng phoøng ngöøa.
8.5.1 Haønh ñoäng khaéc phuïc:
Haønh ñoäng khaéc phuïc nhaèm loaïi boû nguyeân nhaân cuûa söï khoâng phuø hôïp vaø ngaên
ngöøa söï taùi dieãn.
Tröôøng laäp thuû tuïc haønh ñoäng khaéc phuïc ñeå xaùc ñònh caùc yeâu caàu veà:
a. Vieäc xem xeùt söï khoâng phuø hôïp (keå caû khieáu naïi cuûa khaùch haøng)
b. Xaùc ñònh nguyeân nhaân goác cuûa söï khoâng phuø hôïp
c. Vieäc ñaùnh giaù söï caàn thieát coù haønh ñoäng ñeå ñaûm baûo söï khoâng phuø hôïp
khoâng taùi dieãn.
d. Vieäc löu hoà sô keát quaû cuûa haønh ñoäng thöïc hieän
e. Vieäc xem xeùt tính hieäu quaû cuûa haønh ñoäng treân
8.5.2 Haønh ñoäng phoøng ngöøa:
Haønh ñoäng phoøng ngöøa nhaèm loaïi boû nguyeân nhaân cuûa söï khoâng phuø hôïp tieàm aån
ñeå ngaên chaën chuùng xuaát hieän.
Tröôøng laäp thuû tuïc haønh ñoäng khaéc phuïc ñeå xaùc ñònh caùc yeâu caàu veà:
a. Xaùc ñònh söï khoâng phuø hôïp tieàm aån vaø nguyeân nhaân cuûa chuùng.
b. Hoaïch ñònh vaø thöïc hieäc caùc haønh ñoäng phoøng ngöøa caàn thieát.
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c. Löu hoà sô caùc keát quaû thöïc hieän
d. Xem xeùt tính hieäu quaû cuûa haønh ñoäng phoøng ngöøa thöïc hieän

 Taøi lieäu tham khaûo:
 Quy trình haønh ñoäng, khaéc phuïc, phoøng ngöøa (8.5.2 vaø 8.5.3)
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