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KẾ HOẠCH
Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nội dung tầm nhìn,
sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường
(Khảo sát phiếu online)
Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện đảm bảo chất
lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá
ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; thực hiện Kế hoạch số 751/KHĐHPVĐ ngày 14/10/2021 về bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022
với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng.
Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã ban hành nội dung tầm nhìn, sứ
mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Trường giai đoạn 2015-2020,
định hướng đến năm 2030 (Theo Quyết định số 2052/QĐ-ĐHPVĐ ngày
29/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng). Với mục tiêu
phát triển bền vững trong giai đoạn tới, Nhà trường mong muốn nhận được
những nhận xét, góp ý quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp
cùng toàn thể viên chức, người lao động, cựu học viên - sinh viên, người học,
các tổ chức, đoàn thể trong Trường về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và
mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Nhà trường ban hành kế hoạch thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của
các bên liên quan, cụ thể như sau:
1. Mục đích
- Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà
trường có vai trò quan trọng trong việc định hướng sự phát triển, nâng cao chất
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường;
- Việc lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị
cốt lõi và mục tiêu chiến lược là cần thiết để Nhà trường có thêm căn cứ điều
chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các nội dung cho phù hợp với tình hình mới và ngày
càng nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, thương hiệu của Trường.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn
hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;
- Các bên liên quan được khảo sát lấy ý kiến hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự
nguyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm và trung thực trong việc cung cấp thông
tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;
- Thông tin phản hồi từ các bên liên quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng,
giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường được thu thập có hiệu quả,

bảo đảm khách quan, với sự tham gia đầy đủ các bên liên quan, dữ liệu được xử
lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích.
3. Thời gian thực hiện
Hoàn thành khảo sát trước ngày 15/4/2022.
4. Đối tượng, phạm vi thực hiện
- Lãnh đạo trường (Ban Giám hiệu, Hội đồng trường);
- Cán bộ quản lý ở các Khoa đào tạo và các phòng chức năng, trung tâm
trong Trường;
- Viên chức, người lao động của Nhà trường;
- Người học (học viên, sinh viên);
- Cựu người học (học viên, sinh viên);
- Các tổ chức, đoàn thể trong trường;
- Đơn vị sử dụng lao động (Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng).
5. Phương pháp thực hiện
Đối tượng tham gia
khảo
sát
truy cập
https://forms.gle/yyRcAukNP8TK91aK6 để thực hiện khảo sát.

vào

link:

6. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị, cá nhân trong Trường tùy theo chức trách và nhiệm vụ của
mình, nghiêm túc thực hiện, tham gia tích cực, có trách nhiệm trong hoạt động
lấy ý kiến phản hồi (hoàn thành trước ngày 15/4/2022).
Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị đầu mối trong việc xây dựng bộ Phiếu
khảo sát, lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu,
viết báo cáo để trình Hiệu trưởng.
Đây là nhiệm vụ chính trị của Trường, là một trong những tiêu chí quan
trọng để đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua - khen thưởng cuối năm đối với cá
nhân và tập thể đơn vị thuộc trường. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có
khó khăn, vướng mắc phản hồi về Trường (qua Phòng Tổ chức Cán bộ).
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Hội đồng trường;
- Đảng ủy;
- HT, PHT;
- Các đơn vị;
- Công đoàn trường;
- Đoàn TN trường;
- Hội sinh viên;
- Lưu: VT, TCCB.
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