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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

1. Thông tin chung 

- Tên đề tài: “Hoàn thiện quy trình, công việc hoạt động hành chính Nhà nước 

theo tiêu chuẩn ISO 9000-2000 của Trường Đại học Kinh tế” 

- Mã số: 2013-04-40-BS 

- Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Thị Bích Thu 

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá hệ thống quy trình, quy định mô tả công việc hành chính nhà 

nước theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 của Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng về khía cạnh đảm bảo tính khoa học và mang lại hiệu 

quả cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà trường. 

  - Đánh giá hiệu quả, chỉ ra những điểm đạt, chưa đạt và nguyên nhân của 

việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000- 2000 vào quản lý quy trình, 

công việc hoạt động hành chính Nhà nước ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9000- 2000 vào quản lý quy trình, công việc hoạt động hành 

chính Nhà nước của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. 

3. Tính mới và sáng tạo 

Đề tài lần đầu tiên được thực hiện tại Đại học kinh tế - Đại học Đà nẵng 

nhằm hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 theo ISO 

9001:2008. Đề tài đã đề xuất một số giải pháp mới trong tổ chức triển khai thực 

hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 trong trường đại học nằm 

tạo ra sự tự giác, chủ động của CBVC. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu đã phân tích thực trạng thực hiện quản lý hành chính nhà 

nước của Trường Đại học Kinh tế giai đoạn 2008-2014, những thay đổi mới ảnh 

hưởng đến Hệ thống quản lý chất lượng của Trường, đề xuất các giải pháp hoản 

thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 theo tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 9001:2008. 

5. Sản phẩm 

Stt Tên sản phẩm Số lượng  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Báo cáo về thực trạng thực hiện quản lý 

quy trình, công việc hoạt động hành chính 

Nhà nước tại trường Đại học Kinh tế theo 

tiêu chuẩn ISO 9000-2000.   

Báo cáo phân tích điểm mạnh, điểm yếu, 

cơ hội, đe họa đối với việc vận dụng ISO 

vào quản lý quy trình, công việc hoạt động 

hành chính Nhà nước tại trường Đại học 

Kinh tế. 

Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quản lý 

quy trình, công việc hoạt động hành chính 

Nhà nước tại trường Đại học Kinh tế theo 

tiêu chuẩn ISO 9000-2000. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Chặt chẽ và có cơ sở 

 

 

 

Chặt chẽ và có cơ sở 

 

 

 

Có tính thực tiễn, có 

thể áp dụng 

 

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp 

dụng 

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm căn cứ để xây dựng các 

chính sách và đề ra các qui định quả lý quy trình, công việc hoạt động hành 

chính Nhà nước tại trường Đại học Kinh tế, góp phần hoàn thiện qui trình kiểm 

soát chất lượng toàn diện trong Nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục đại học. 
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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp 

dụng cho mọi loại hình tổ chức nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp 

ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng 

cao sự thoả mãn của khách hàng. 

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó có đào tạo đại 

học đã trở thành mệnh lệnh cho toàn thể CBCCVC của ngành. Đổi mới để Việt 

Nam vươn ra toàn cầu, hội nhập với thế giới, đổi mới để đảm bảo cung cấp 

nguồn nhân lực chất lượng cao giúp Việt Nam  sánh vai các cường quốc năm 

châu. Chất lượng giáo dục đại học nói riêng và giáo dục đào tạo nói chung đang 

được chuẩn hóa toàn cầu, quốc gia nào có nguồn nhân lực mạnh quốc gia đó sẽ 

mạnh. ISO được coi là tiêu chuẩn chứng nhận cho chất lượng được công nhận 

toàn cầu.  

Là một trường đại học lớn của khu vực Miền Trung, cung ứng nguồn 

nhân lực cho toàn bộ Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, Trường Đại học 

Kinh tế - ĐHĐN đang từng bước củng cố để thực hiện chiến lược chung của Đại 

học Đà Nẵng – vươn lên tầm khu vực và toàn cầu. Năm 2008 Đại học Kinh tế đã 

thực hiện áp dụng ISO 9000-2000 vào quản lý chất lượng đào tạo của toàn 

trường với mong muồn từng khâu hoạt động, từng bộ phận luôn được kiểm tra 

chặt chẽ, đảm bảo chất lượng tốt. Qua năm năm thưc hiện, thực tiễn đang phát 

sinh nhiều vấn đề cần được đánh giá, xem xét và phân tích thấu đáo để hoàn 

thiện việc thực hiện quy trình, công việc hoạt động hành chính Nhà nước theo 

tiêu chuẩn ISO 9000-2000 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN luôn đảm bảo 

tính khoa học và mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung 

của Nhà trường. 
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2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

- Đánh giá hệ thống quy trình, quy định mô tả công việc hành chính nhà 

nước theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 của Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng về khía cạnh đảm bảo tính khoa học và mang lại hiệu 

quả cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà trường. 

    - Đánh giá hiệu quả, chỉ ra những điểm đạt, chưa đạt và nguyên nhân 

của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000- 2000 vào quản lý quy 

trình, công việc hoạt động hành chính Nhà nước ở Trường Đại học Kinh tế - 

ĐHĐN. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9000- 2000 vào quản lý quy trình, công việc hoạt động hành 

chính Nhà nước của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. 

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ những vấn đề liên quan đến việc áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000 vào quản lý quy trình, công việc 

hoạt động hành chính Nhà nước của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001- 2000 vào quản lý quy trình, công việc hoạt động hành chính Nhà 

nước; 

- Trong phạm vi của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; 

- Thời gian nghiên cứu thực trạng trong 3 năm từ 2010 đến 2013; Các giải 

pháp đề xuất định hướng đến năm 2020. 

4. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tiếp cận theo lý thuyết hệ thống trên nền tảng lý luận của quản trị chất 

lượng toàn diện: được thực hiện thông qua hệ thống bộ máy quản lý trong Nhà 
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trường bao gồm: Ban Giám hiệu, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Chủ 

nhiệm các Khoa, các Tổ Bộ môn trực thuộc và toàn thể cán bộ, viên chức trong 

nhà trường... 

Phương pháp nghiên cứu các lý thuyết: Hệ thống hóa quy trình, quy định 

theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 của các Trường trong và ngoài 

nước.   

     Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp điều tra, phương 

pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp phỏng vấn, phương pháp lấy ý kiến 

chuyên gia … 

     Phương pháp trừu tượng hóa khoa học: dùng lý luận để soi xét thực 

tiễn, rồi từ thực tiễn đúc kết thành lý luận. 

5. Nội dung nghiên cứu  

       Chương 1: Cơ sở lý luận về ISO 

       Chương 2: Phân loại mô tả các quy trình, quy định liên quan đến 

hoạt động công tác hành chính nhà nước (HCNN). 

      Chương 3: Thực trạng thực hiện các quy trình, quy định của Hệ thống 

quản lý chất lượng hoạt động công tác HCNN của Trường Đại học Kinh tế - 

ĐHĐN. 
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CHƯƠNG I 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ISO 

1.1. ISO 9000 LÀ GÌ? 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Các tiêu chuẩn cơ bản của ISO 9000 

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn cơ bản (hình 1) là:  

• ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng -- Cơ sở và từ vựng 

• ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng -- Các yêu cầu 

• ISO 9004:2009 Quản lý tổ chức để thành công bền vững 

• ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý 

 

Hình 1. Các tiêu chuẩn cơ bản trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 

1.1.3. Đối tượng áp dụng 

1.1.4. Lợi ích áp dụng ISO 9000 

Đối với người lao động 

Đối với tổ chức 

Đối với khách hàng 

1.2. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI 

Các bước này được cụ thể hóa qua 5 giai đoạn triển khai (Hình 2):  
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Hình 2. Các giai đoạn triển khai Hệ thống quản lý chất lượng 

1.2.1. Giai đoạn chuẩn bị 
1.2.2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 

1.2.3. Triển khai áp dụng 

1.2.4. Kiểm tra, đánh giá nội bộ 

1.2.5. Đăng ký chứng nhận 

1.3. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 

Nguyên tắc 1 – Tập trung vào khách hàng 

Nguyên tắc 2- Vai trò lãnh đạo 

Nguyên tắc 3 – Toàn bộ tham gia. 

Nguyên tắc 4 – Quản trị theo cách tiếp cận dựa trên quá trình. 

Nguyên tắc 5 – Quản trị theo cách tiếp cận dựa trên hệ thống. 

Nguyên tắc 6 – Cải tiến liên tục. 

Nguyên tắc 7 – Ra quyết định dựa trên sự kiện. 

Nguyên tắc 8 – Xây dựng mối quan hệ cùng có lợi với nhà cung cấp. 
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CHƯƠNG II 

PHÂN LOẠI MÔ TẢ CÁC QUI TRÌNH, QUI ĐỊNH LIÊN 

QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH NHÀ 

NƯỚC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

2.1. HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

2.1.1. Khái niệm hành chính nhà nước 

2.1.2. Chức năng hành chính nhà nước 

Phân loại chức năng hành chính nhà nước 

Chức năng nội bộ 

Chức năng bên ngoài 

2.2. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN 

2.2.1. Đặc điểm, tình hình 

- Địa điểm trụ sở chính: 71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn – Thành 

phố Đà Nẵng. 

 - Quá trình thành lập. 

Giai đoạn 1975 – 1985 

Giai đoạn 1985 – 1988 

Giai đoạn 1988 – 1995 

Giai đoạn 1995 - 2014 

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế có 14 đơn vị, gồm 4 phòng chức năng: 

10 khoa; 1 tổ Tài vụ trực thuộc Ban Giám hiệu và 4 Trung tâm.  

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ được giao 

2.2.3. Định hướng chiến lược của Trường 

Viễn cảnh: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng với mục đích cao cả là 

nuôi dưỡng và phát triển tài năng cá nhân. Là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và 

chuyển giao tri thức khoa học kinh tế và quản lý tiên phong của Việt Nam, mang 

đẳng cấp quốc tế.  
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Sứ mạng: Là nơi cung cấp cho người học những cơ hội để đạt được thành 

tựu xuất xắc về tri thức và phát triển năng lực bản thân để đảm bảo thành công 

trong tương lai.  Là nơi phát triển niềm đam mê về tri thức.  Là cầu nối cho hoạt 

động nghiên cứu, chuyển giao tri thức kinh tế và quản lý.  

Hệ thống giá trị: Sáng tạo, Tiên phong, Thực tiễn, Tôn trọng cá nhân.  

Mục tiêu phát triển dài hạn: “Xây dựng Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN 

trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quản lý đa ngành có 

trình độ cao nhất khu vực miền Trung, có chất lượng đào tạo và uy tín khoa học 

sánh kịp với các trường đại học lớn trong cả nước và khu vực Đông Nam Á”. 

   Mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2010-2015:  tạo bước đột phá về chất 

lượng đào tạo đại học và sau đại học, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học 

và hợp tác quốc tế nhằm phát triển Trường đại học Kinh tế theo định hướng đại 

học nghiên cứu. 

Mục tiêu cụ thể: Thứ nhất, xây dựng một tập thể năng động, đoàn kết. Thứ hai, 

đến 2015, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là một trong ba trường 

đào tạo khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh lớn mạnh nhất trong cả nước. 

Thứ ba, Trường có ít nhất 90% các tiêu chí kiểm định chất lượng đạt mức 2,  

2.2.4. Các nhiệm vụ cơ bản  

2.2.5. Cơ sở vật chất của Trường  

2.3. PHÂN LOẠI CÁC MÔ TẢ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  

2.3.1. Các Quy trình 

2.3.1.1. Quá trình quản lý 

1. Quy trình kiểm soát tài liệu 

2. Quy trình kiểm soát hồ sơ 

3. Quy trình đánh giá nội bộ 

4. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 

5. Quy trình kiểm soát hành động khắc phục/phòng ngừa 

6. Quy trình họp xem xét lãnh đạo 
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7. Quy trình đo lường sự thỏa mãn của khách hàng 

2.3.1.2. Quá trình đào tạo (quá trình định hướng bởi khách hàng) 

1. Quy trình thiết kế khóa học, xây dựng ngành, chuyên ngành mới. 

2. Quy trình lập thời khóa biểu. 

3. Quy trình tổ chức giảng dạy và kiểm soát sự thay đổi. 

4. Quy trình kiểm soát học phí. 

5. Quy trình kiểm soát học bổng 

6. Quy trình tính và thanh toán giờ dạy cho giảng viên. 

7. Quy trình phát triển và cập nhật tài liệu giảng dạy  

8.Quy trình chiêu sinh, tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên 

9. Quy trình đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên 

10. Quy trình tổ chức và quản lý thực tập của sinh viên 

11. Quy trình xét và cấp học bổng tốt nghiệp 

12. Quy trình kiểm soát công tác nghiên cứu khoa học 

13. Quy trình lập kế hoạch, tổ chức và đào tạo sau đại học. 

2.3.1.3. Các quy trình hỗ trợ 

1. Quy trình tuyển dụng 

2. Quy trình đào tạo CBVC 

3. Quy trình cung cấp vật tư, trang thiết bị. 

4. Quy trình duy tu và quản lý giảng đường và hạ tầng cơ sở 

5. Quy trình quản lý thư viện. 

2.3.2.  Các Quy định chung 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường; 

2.  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám hiệu, các Phòng 

Ban chức năng, Ban chủ nhiệm khoa; Bộ môn; 

3. Quy định ra vào cổng;  

4. Quy định về an toàn lao động; 

5. Quy định về phòng cháy, chữa cháy; 

6. Quy định về học đường; 
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7. Quy định phòng máy tính; 

8. Quy định chung của thư viện; 

9. Quy định phòng tự học; 

10. Quy định không hút thuốc lá trong trường học; 

11. Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nhà ăn - căng tin; 

12. Quy định thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh nơi công sở; 

2.3.3. Các Quy định về chức danh công việc hành chính: 

1. Quy định các chức danh lãnh đạo và nhân viên phòng HC - TH; 

2. Quy định các chức danh lãnh đạo và nhân viên phòng Đào tạo; 

3. Quy định các chức danh lãnh đạo và nhân viên phòng Khoa học, Sau đại 

học và HTQT;  

4. Quy định các chức danh lãnh đạo và nhân viên phòng CTSV; 

5. Quy định các chức danh lãnh đạo và nhân viên Tổ Tài vụ; 

6. Quy định các chức danh lãnh đạo và nhân viên Tổ Thư viện; 

7. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Du lịch; 

8. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Kế toán; 

9. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Kinh tế; 

10. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Kinh tế chính trị; 

11. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Lý luận chính trị; 

12. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Luật; 

13. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Quản trị kinh 

doanh; 

14. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Tài chính – Ngân 

hàng; 

15. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Thống kê – Tin 

học; 

16. Quy định các chức danh lãnh đạo và giảng viên Khoa Thương mại; 
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CHƯƠNG III 

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH 

CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC KINH TẾ - ĐHĐN 

3.1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 – 2000 CỦA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

3.1.1. Phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001- 2000 của 

Trường Đại học Kinh tế 

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 – 2000 đã được Ban Giám 

hiệu trường Đại học kinh tế ký quyết định ban hành vào tháng 4 năm 2008. 

Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng cho hệ chính quy và hệ vừa 

học, vừa .làm tại Trường (không bao gồm các Trung tâm). Sản phẩm là đào tạo 

đội ngũ lao động có trình độ học vấn, năng lực và kỹ năng làm việc đáp ứng các 

yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu của xã hội. Sản phẩm của 

Trường còn là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học. Do sản phẩm đầu ra 

khó có thể đánh giá được một cách đầy đủ và rõ ràng, hệ thống đã áp dụng điều 

khoản 7.5.2, xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình, do đó hệ thống không 

loại trừ bất kỳ một tiêu chuẩn nào của tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000. 

Các bước chủ yếu của xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng 

của Trường Đại học Kinh tế có thể liệt kê như sau: 

Bước 1: Tìm hiểu và lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2000 

Bước 2: Thiết lập hệ thống tổ chức chỉ đạo cho việc áp dụng ISO 

9001:2000 

- Thành lập ban chỉ đạo 

- Thành lập tổ công tác ISO 9000 của Trường 

- Mời tư vấn: Trung tâm Tiêu chuẩn, trực thuộc Tổng cục Đo lường – 
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Tiêu chuẩn – Chất lượng. 

Bước 3: Đào tạo cán bộ chủ chốt và cán bộ trong tổ công tác ISO 9000 

của Trường 

Bước 4: Đánh giá thực trạng của Trường so với các tiêu chuẩn của hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 

Bước 5: Thiết kế và lập hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo ISO 

9001:2000 

Bước 6: Đánh giá nội bộ chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận. 

Bước 7: Tiến hành đánh giá chất lượng 

Bước 8: Duy trì và phát huy tác dụng của Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2000 

3.1.2. Cấu trúc văn bản hệ thống chất lượng của Trường 

- Tài liệu cấp 1: Sổ tay chất lượng, Chính sách và mục tiêu chất lượng 

- Tài liệu cấp 2: Các qui trình của Hệ thống quản lý chất lượng, qui trình 

kiểm soát, kiểm tra, các hướng dẫn công việc; Chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng, khoa; Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phân cấp 

trách nhiệm của các phòng khoa và của các cá nhân; Văn bản pháp quy gồm 

những tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài, từ cơ quan quản lý được Trường lưu 

giữ, áp dụng nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động của Trường luôn phù 

hợp với yêu cầu của Pháp luật, các chế định có liên quan của nhà nước. 

- Tài liệu cấp 3: Biểu mẫu/Hồ sơ là những bằng chứng ghi nhận kết quả thực 

hiện công việc theo các qui trình và hướng dẫn công việc.  

3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC MÔ TẢ QUY TRÌNH, 

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HCNN TRONG TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THEO QUI ĐỊNH CỦA HỆ 

THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

3.2.1. Chính sách chất lượng 

Hiệu trưởng đề ra đường lối phát triển chiến lược của Trường đó là chính 

sách chất lượng. Chính sách chất lượng của Trường đã thể hiện sự cam kết của 
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Ban Giám hiệu và toàn thể CBVC thực hiện theo đúng các quy định đã được 

Trường đề ra, áp dụng và liên tục cải tiến trong phương pháp quản lý, giáo dục, 

đào tạo đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Mục tiêu chất lượng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng do 

Hiệu trưởng đề ra thể hiện quyết tâm thực hiện đường lối phát triển của Trường. 

Mục tiêu chất lượng của Trường là cơ sở đề Ban Giám hiệu tự đánh giá hiệu quả 

từng năm. Mục tiêu chất lượng của các Phòng, các Khoa do phụ trách các đơn vị 

căn cứ vào mục tiêu chung của Trường đặt ra. Toàn thể CBVC tự giác tuân thủ 

các yêu cầu theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Cuối mỗi năm Ban Giám 

hiệu đánh giá hiệu quả công tác của các đơn vị qua việc thực hiện mục tiêu chất 

lượng. 

Việc thực hiện các mục tiêu chất lượng hàng năm được đánh giá xem xét 

trong các cuộc họp xem xét của Ban Giám hiệu theo đúng quy trình. 

3.2.2. Cam kết của lãnh đạo 

Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cam kết xây 

dựng, áp dụng và liên tục cải tiến một cách có hiệu quả nhất Hệ thống quản lý 

chất lượng:  nỗ lực để đảm bảo rằng mọi yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Đại học Đà Nẵng, của khách hàng, của học sinh và các bên quan tâm khác sẽ 

được đáp ứng đúng theo quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng; hoạch định, 

cung cấp đủ nguồn lực Bổ nhiệm một Phó Hiệu trưởng làm đại diện lãnh đạo về 

chất lượng; truyền đạt và tiếp nhận các thông tin phục vụ cho công tác quản lý 

giảng dạy, quản lý sinh viên và cải tiến hoạt động của Hệ thống chất lượng. 

3.2.3. Kiểm soát Hệ thống chất lượng 

Hệ thống quản lý chất lượng của Trường được Ban Giám hiệu xem xét định 

kỳ 6 tháng một lần để đảm bảo luôn phù hợp với thực tế quản lý và giảng dạy; 

Thực hiện các biện pháp cải tiến phòng ngừa, khắc phục thích hợp và có hiệu 

quả.  
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3.2.4. Thực hiện định hướng vào khách hàng 

Ban Giám hiệu nhà trường đã đảm bảo rằng mọi yêu cầu của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, của các khách hàng, của sinh viên, học viên và 

các bên quan tâm khác đều được đáp ứng thông qua các qui trình quản lý chất 

lượng. Bằng cách đặt ra và thực hiện các chính sách, mục tiêu chất lượng và 

kiểm soát và kiểm soát chặt chẽ các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng 

được đề ra Nhà trường đã đảm bào cung cấp cơ bản đầy đủ các điều kiện để đáp 

ứng nhu cầu của khách hàng. Nhà trường liên tục thu thập và giải quyết các ý 

kiến, khiếu nại và thực hiện đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng. 

3.2.5. Đảm bảo nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ giảng dạy 

Trách nhiệm, quyền hạn, chức năng của từng đơn vị, từng chức danh công việc 

cụ thể được qui định một các rõ ràng, hợp lý. Trên cơ sở đó Ban Giám hiệu có 

thể lựa chọn người phù hợp cho từng vị trí công việc, không để sót việc, không 

bỏ quên trách nhiệm và bổn phận và được hưởng lương một cách thỏa đáng với 

kết quả công việc. 

Nhà trường quan tâm đến mọi khía cạnh tác động tới điều kiện và tinh thần làm 

việc của giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên.  

Việc mua thiết bị, văn phòng phẩm và thuê dịch vụ cho công tác giảng dạy và 

đào tạo cũng như phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của giáo viên, học sinh được 

Nhà Trường quản lý chặt chẽ để đảm bảo về chất lượng và giảm tối đa các chi 

phí. 

3.2.6. Đo lường, phân tích và cải tiến 

Trường thường xuyên xác định và tiến hành theo dõi, đo lường, phân tích 

và liên tục cải tiến các quá trình quản lý, giảng dạy và nghiên cứu nhằm đảm 

bảo các hoạt động quản lý công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu được thực 

hiện đúng và có chất lượng cao, đảm bảo sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất 

lượng, thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng. 
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3.3. Đánh giá mức độ phù hợp của các mô tả qui trình, qui định hoạt động 

công tác HCNN trong bối cảnh mới.  

Trong giai đoạn đến 2010 Hệ thống quản lý chất lượng đã phát huy tốt vai 

trò, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế đã có 

những bươc phát triển vượt bậc. 

Rà soát lại trong bối cảnh mới có thể thấy một số điểm đáng lưu ý trong 

vấn đề chất lượng tại Trường Đại học Kinh tế: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Đặc biệt, Luật giáo dục Đại học có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 

và Thông tư  số 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 

ngày 5 tháng 5 năm 2014 đã thay đổi căn bản cơ cấu tổ chức của các trường nằm 

trong đại học vùng. Trường Đại học Kinh tế từ 4 phòng chức năng, 2 tổ trực 

thuộc Ban Giám hiệu: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Đào tạo, Khoa học-Sau 

đại học & Hợp tác quốc tế, Công tác sinh viên, Tổ Tài vụ, Thư viện; Từ tháng 

11 năm 2014 đã điều chỉnh thành 8 phòng chức năng: Tổ chức – Hành chính, Cơ 

sở vật chất, Thanh tra – Pháp chế, Kế hoạch tài chính, Đào tạo (bao gồm cả đào 

tạo ĐH, và SĐH), Khoa học và Hợp tác quốc tế, Công tác sinh viên, Kiểm định 

và đảm bảo chất lượng, Tổ thư viện nâng cấp thành Trung tâm học liệu, một số 

khoa được tách khoa để đảm bảo độ chuyên sâu trong công tác đào tạo.  

Với sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức và mục tiêu chất lượng, cũng như yêu cầu 

từ khách hàng Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Đại học Kinh tế cần 

được điều chỉnh và bổ sung cũng như cải tiến phương pháp triển khai và thực 

hiện các qui trình để đáp ứng với giai đoạn phát triển mới.  

Khả năng học tập và tự học 
của sinh viên đại học thấp 

Cơ sở vật chất 
chưa đảm bảo 

Công tác quản lý 
còn chưa làm tốt 

Đội ngũ giảng viên chưa 
đáp ứng yêu cầu 

Chất lượng 
đào tạo Đại 
học thấp 
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CHƯƠNG IV 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN 

THIỆN VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

ISO 9001-2008 VÀO QUẢN LÝ QUI TRÌNH, CÔNG VIỆC 

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
4.1. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN VIỆC TRIỂN KHAI HỆ 

THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

4.1.1. Những thuận lợi 

Các quy định của Chính phủ 

Những điểm mạnh của Trường Đại học Kinh tế trong việc áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008.  

4.1.2. Những khó khăn 

Bản chất của Hê thống quản trị chất lượng theo ISO 9001 

Chính sách pháp luật của Nhà nước  

Những điểm yếu của Trường Đại học Kinh tế trong áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 

4.2. ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG QUẢN 

TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001: 2008 

4.2.1. Điều chỉnh chính sách chất lượng 

Các chính sách chất lượng đã được Đại học Đà Nẵng xác định cho giai 

đoạn mới, Trường Đại học Kinh tế là trường thành viên của Đại học Đà nẵng 

cần dựa trên chính sách chất lượng của Đại học Đà Nẵng để điều chỉnh chính 

sách chất lượng cho giai đoạn đến 2020 tầm nhìn 2030. 

4.2.1.1. Chính sách chất lượng của Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn mới 

Chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng 
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Mục tiêu phát triển của Đại học Đà Nẵng 

Mục tiêu lâu dài 

Mục tiêu trung hạn 

Mục tiêu đến năm 2020 

4.2.1.2. Chính sách chất lượng của Đại học Kinh tế 

- Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về Chiến lược 

phát triển giáo dục, đào tạo đến năm 2020; đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi 

mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo của ngành; tiếp tục thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ 

IV; đặc biệt là huy động sức mạnh tổng hợp của Đảng, chính quyền, các tổ chức 

chính trị - xã hội toàn trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đại 

hội Đảng bộ Trường lần thứ VI nhiệm kỳ 2010 – 2015.  

- “Xây dựng Nhà trường đến năm 2015 trở thành cơ sở đào tạo, nghiên 

cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế và 

KHXN-NV có chất lượng tốt, ngang tầm với các cơ sở đào tạo lớn trong nước”. 

Cụ thể là: 

1. Phấn đấu đến năm 2015, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

là một trong ba trường đào tạo khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh lớn 

mạnh nhất trong cả nước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp có 

hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của 

khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng. 

2. Trường có ít nhất 90% các tiêu chí kiểm định chất lượng đạt Mức 2, 

phấn đấu đạt được một số tiêu chí của đại học tiên tiến trong khu vực làm nền 

tảng cho việc tiến đến đạt chuẩn Trường đại học đẳng cấp quốc tế;  

3. Trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu và đề xuất các chính 

sách kinh tế, chuyển giao công nghệ quản lý và giải quyết các vấn đề có ý nghĩa 

thực tiễn tại Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 
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4. Xây dựng các đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh niên, 

Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên) vững mạnh, làm nòng cốt cho mọi phong 

trào và hoạt động của Nhà Trường.  

4.2.2. Bổ sung, điều chỉnh các quy định của Hệ thống quản lý chất lượng 

4.2.2.1. Phân loại các đơn vị trực thuộc Trường: 

4.2.2.2.1. Các đơn vị chức năng trực thuộc Trường: 

4.2.2.2.2. Các đơn vị đào tạo trực thuộc trường: 

- Các Khoa có đào tạo ngành/chuyên ngành của Trường: 

- Các đơn vị không đào tạo ngành/chuyên ngành của Trường: Tổ Anh 

văn chuyên ngành. 

- Các Trung tâm nghiên cứu và đào tạo đặc thù trực thuộc Trường: 

4.2.2.2.3. Các đơn vị hỗ trợ đào tạo và dịch vụ trực thuộc trường: Thư viện 

4.2.2.2. Nguyên tắc làm việc: 

- Hoạt động của Trường đảm bảo dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu 

quả trong mọi hoạt động, thường xuyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường làm việc văn hóa. 

- Trường làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của Trường 

phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Trường và các 

văn bản quản lý của Trường. Cán bộ, công chức, viên chức của Trường phải xử 

lý và giải quyết công việc đúng quy trình, đúng thủ tục, phạm vi trách nhiệm, 

thẩm quyền. 

- Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao một đơn vị hoặc một cá 

nhân chủ trì giải quyết; Trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm chính về công việc 

được giao. Trong trường hợp người đứng đầu đơn vị giao công việc đó cho một 

người trong đơn vị mình phụ trách thì người được giao công việc chịu trách 

nhiệm với người đứng đầu đơn vị. 

- Lãnh đạo Trường, người đứng đầu đơn vị thuộc Trường phải: Bảo đảm 

phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, viên chức hành chính và giảng viên 

trong Trường; Đề cao trách nhiệm trong phối hợp công tác, trao đổi thông tin 
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giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được qui định. 

4.2.2.3. Ban Giám Hiệu 

Trách nhiệm của Hiệu trưởng 

Phạm vi giải quyết công việc của Hiệu trưởng 

Những công việc cần thảo luận tập thể Ban Giám hiệu trước khi Hiệu 

Trưởng quyết định 

Trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Hiệu trưởng 

Phạm vi  giải quyết công việc của Phó Hiệu trưởng 

4.2.2.4. Nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị chức năng 

4.2.2.4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của các đơn vị chức năng 

- Trong phạm vi, lĩnh vực, công tác được phân công, các đơn vị chức 

năng có nhiệm vụ, quyền hạn chung giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc 

liên quan đến chức năng của đơn vị; 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị có liên 

quan khác chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của 

Trường với các tổ chức, đơn vị liên quan. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu 

trưởng về cá công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đon 

đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong Trường xây dựng 

các văn bản quản lý, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị và cá nhân trong 

Trường thực hiện các công việc có liên quan. 

- Giúp Hiệu trưởng chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề 

án, dự án, chương trình, nhiệm vụ công tác có liên quan. 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Thanh tra – Pháp 

chế trong soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, phổ biến các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính giúp Hiệu trưởng quản lý 

CBVC và người lao động của đơn vị; chế độ chính sách đối với người lao động; 
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cử người tham gia các Tổ công tác, Ban chuyên môn, Hội đồng liên đơn vị; 

Thành lập các Hội đồng tư vấn có liên quan. 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Thanh tra – Pháp 

chế trong việc quản lý việc chấp hành giwof giấc làm việc, các quy định của 

pháp luật, các công tác thực hiện nhiệm vụ của năm học và chỉ đạo của Hiệu 

trưởng; 

- Giúp Hiệu trưởng phối hợp với các đơn vị và các lực lượng xã hội có 

liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình công tác của Trường; 

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy 

định của Hiệu trưởng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hiệu trưởng phân công 

hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của đơn 

vị.  

4.2.2.4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị chức năng  

a. Phòng Tổ chức – Hành chính 

Chức năng 

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác tổ chức, cán 

bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ, chính 

sách đối với CBVC, lao động hợp đồng của Trường; về công tác hành chính, 

văn thư, lưu trữ và lễ tân, khánh tiết của Trường; theo dõi và điều phối hoạt 

động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc. 

Nhiệm vụ, quyền hạn 

b. Phòng Cơ sở vật chất 

Chức năng 

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác quy 

hoạch, xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất (đất 

đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị…) của Trường; Thực hiện 

mua sắm, tahnh lý và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của 

Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập. 



17 
 

.Nhiệm vụ, quyền hạn 

c. Phòng Thanh tra – Pháp chế 

Chức năng 

Nhiệm vụ, quyền hạn 

d. Phòng Đào tạo 

Chức năng 

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo 

bậc đại học chính quy, đào tạo sau đại học; Tổ chức thực hiện công tác quản lý 

đào tạo các bậc đại học chính quy, sau đại học thuộc trách nhiệm và thẩm 

quyền; định hướng, phát triển ngành nghề đào tạo, kế hoạch đào tạo, tư vấn 

tuyển sinh và công tác tuyển sinh, quyết định đầu vào, đầu ra, in ấn, cấp phát, 

quản lý văn bằng, quản lý các bậc học (đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học, 

sau đại học) về công tác giảng dạy và học tập, công tác giáo trình; tham mưu 

cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo. 

Nhiệm vụ, quyền hạn 

e. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Chức năng 

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất 

lượng giáo dục. 

Nhiệm vụ, quyền hạn 

f. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Chức năng 

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác kế hoạch – tài 

chính, hoạch toán, kế toán, quản lý tập trung các nguồn vốn, quỹ, nguồn kinh 

phí của Trường theo chế độ qui định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ 

của Đại học Đà Nẵng và của Trường. 

Nhiệm vụ, quyền hạn 

g. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế 

Chức năng 
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Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; 

hoạt động hợp tác quốc tế; các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học kinh tế. Tổ 

chức điều hành hoạt động khoa học và công nghệ; quản lý việc biên soạn, in ấn 

tạp chí Khoa học Kinh tế. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của trường phù hợp 

với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế. 

Nhiệm vụ, quyền hạn 

h. Phòng Công tác sinh viên 

Chức năng 

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác thực hiện chế độ 

chính sách của Nhà nước, quy định của Trường liên quan đến học bổng, học phí, 

khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn sinh viên (học tập, đời sống, chỗ ở, việc 

làm...); Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú trong thời gian 

học tập tại Trường 

4.2.3. Bổ sung, điều chỉnh các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng 

4.2.3.1. Quy định về công tác văn thư 

4.2.3.2. Quy định về đánh giá xét lương tăng thêm 

4.3. Xây dựng văn hóa chất lượng để đảm bảo các quy định được duy trì và 

triển khai thực hiện 

Để các quy trình, quy định được duy trì và triển khai bền vững trên thực tế, 

cần phải kiên trì để trong Nhà trường có được văn hóa chất lượng. Văn hóa chất 

lượng cần được khởi động đồng bộ, tuy nhiên có thể chọn điểm đột phá từ đội 

ngũ giảng viên là lực lượng cấp tiến nhất trong Nhà trường và đồng thời là đối 

tượng chính thực hiện, triển khai quy trình, qui định của Hệ thống quản trị chất 

lượng để tạo ra sản phẩm. 

KẾT LUẬN 

 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, cụ thể là ISO 

9001:2000 đã được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xây dựng và áp 
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dụng từ năm 2008. Việc áp dụng này đã góp phần thay đổi lớn về chất lượng 

đào tạo của Nhà trường. hệ thống liên tục được cập nhật và phát huy tốt tác dụng 

trong Nhà trường. 

Tuy nhiên để thực hiện nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại học, 

thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học của Bộ Giáo 

dục Đại học, thực hiện các quy định của Luật Giáo dục đại học, Điều lệ Trường 

Đại học và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học vùng do Chính Phủ và 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đề tài đã đề xuất các kiến nghị điều chỉnh Hệ 

thống quản lý chất lượng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN theo tiêu chuẩn 

mới – Tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

Các kiến nghị trong đề tài mới chỉ là dự thảo bươc đầu, cần được đưa ra 

bàn bạc, góp ý, điều chỉnh và bổ sung với sự tham gia của tất cả các đơn vị trong 

Trường thì mới có thể trở thành Chính sách, quy trình, quy định về chất lượng 

của Trường. 

Ngoài ra cũng cần mở rộng nghiên cứu cho hoạt động của các Trung tâm 

đào tạo, cho hệ đào tạo tại chức nói chung, bao gồm cả các trung tâm.  
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