TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/BC-QLCL

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, viên chức và người lao động
về môi trường làm việc tại Trường
Kính gửi:

- Hiệu trưởng
- Các đơn vị trong Trường

Thực hiện các Quy định của Bộ GDĐT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công khai
các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công
tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo
(CTĐT);
Theo Kế hoạch số 662/KH-ĐHTN-QLCL ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2020;
Theo Kế hoạch số 1861/KH-ĐHTN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng
trường Đại học Tây Nguyên về việc Khảo sát lấy ý kiến của giảng viên (GV), viên chức và
người lao động (VC-NLĐ) về môi trường làm việc tại Trường;
Phòng Quản lý chất lượng báo cáo việc triển khai khảo sát và kết quả cụ thể như sau:
PHẦN I. TỔ CHỨC KHẢO SÁT
1. Mục đích
- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;
- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của đội ngũ GV, VC-NLĐ trong toàn Trường với
quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực và phát triển nghề nghiệp;
- Tiếp thu ý kiến đóng góp của GV, VC-NLĐ để hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng
của viên chức làm việc tại Trường Đại học Tây Nguyên, cũng như xác định các yếu tố
chính tác động đến sự thỏa mãn của viên chức và người lao động tại nơi làm việc;
- Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung, cải tiến và hoàn thiện chế độ,
chính sách và các văn bản liên quan đến các hoạt động tại Trường, đồng thời góp phần xây
dựng và phát triển văn hóa chất lượng của Nhà trường trong thời gian đến.
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 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 môi trường làm việc của Nhà trường
được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích.
3. Thời gian thực hiện
Từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2020.
4. Đối tượng, phạm vi thực hiện
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Tất cả đội ngũ GV, VC-NLĐ đang công tác tại Trường (kể cả GV đang học tập ở
nước ngoài, nếu có).
5. Nội dung khảo sát
Phần 1: Thông tin chung của đối tượng tham gia khảo sát:
1. Giới tính? Độ tuổi?
2. Trình độ chuyên môn (ĐH/ThS/TS/PGS/GS)?
3. Đơn vị công tác (khoa, phòng, ban, trung tâm, thư viện, ...)?
4. Vị trí công tác/chức vụ?
5. Thời gian công tác tại Trường?
Phần 2: Thông tin bộ câu hỏi khảo sát:
Bộ phiếu khảo sát được biên soạn gồm các câu hỏi dạng trắc nghiệm và câu hỏi mở
nhằm để đánh giá, nhận xét và góp ý về môi trường làm việc của Nhà trường ở các tiêu chí
về các chính sách, hoạt động, đặc điểm công việc mà Nhà trường thực hiện, cụ thể như
sau:
1. Tiêu chí 1: Chế độ tiền lương, phúc lợi
2. Tiêu chí 2: Chính sách và Quy trình làm việc
3. Tiêu chí 3: Đặc điểm công việc
4. Tiêu chí 4: Cơ hội đào tạo, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
5. Tiêu chí 5: Cấp quản lý trực tiếp
6. Tiêu chí 6: Đồng nghiệp
7. Tiêu chí 7: Điều kiện làm việc
8. Tiêu chí 8: Văn hóa môi trường làm việc, Văn hóa chất lượng
9. Tiêu chí 9: Mức độ hài lòng về chất lượng và môi trường làm việc
10. Tiêu chí 10: Điều kiện và công tác hỗ trợ giảng dạy/nghiên cứu (dành cho giảng
viên)
11. Chất lượng phục vụ của Thư viện (dành cho giảng viên)
Thang đánh giá mức độ hài lòng dựa trên 5 mức độ (thang đo Likert): 1-Hoàn toàn
không hài lòng, 2-Không hài lòng, 3-Bình thường, 4-Hài lòng, 5-Hoàn toàn hài
lòng.
6. Phương pháp thực hiện
- Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc thực hiện khảo sát;
- Sử dụng công cụ khảo sát Google forms và triển khai trực tiếp đường link khảo sát
(đánh giá) tới từng đối tượng liên quan thông qua các kênh tương tác như: Email, Zalo,
Lãnh đạo các đơn vị, ...
- Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:
https://forms.gle/UPWATs9pwithPqx79
- Dữ liệu được thu tập qua Google forms và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel
2019; tỷ lệ hài lòng là tổng số ý kiến “Hoàn toàn hài lòng” + “Hài lòng”/tổng số ý kiến; tỷ
lệ không hài lòng là tổng số ý kiến “Hoàn toàn không hài lòng” + “Không hài lòng”/tổng
số ý kiến. Điểm hài lòng trung bình được đánh giá trên thang điểm 5 (thang đo Likert).
- Viết báo cáo kết quả sau khi xử lý dữ liệu;
- Phản hồi kết quả khảo sát đến các bên liên quan;
- Lưu trữ kết quả khảo sát;
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- Lập kế hoạch khắc phục, cải tiến trong giai đoạn tiếp theo với các hoạt động khảo sát.
PHẦN II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
2.1. Thông tin về đối tượng tham gia khảo sát
Theo Kế hoạch khảo sát được Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt, Phòng Quản lý chất
lượng đã triển khai công tác khảo sát, sau thời gian khảo sát thu được 414 lượt ý kiến đánh
giá, góp ý của giảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Trường về môi trường
làm việc tại Trường, kết quả được tổng hợp tại Bảng 2.1, cụ thể như sau:
Bảng 2.1. Số lượng giảng viên, viên chức và người lao động tham gia khảo sát
Số lượng
Số lượng
Tỷ lệ
GV, VCSTT
Các đơn vị
tham gia
phản hồi
NLĐ
khảo sát
(%)
(dự kiến)
24,58
1.
Khoa Y - Dược
118
29
100,00
2.
Khoa Nông Lâm nghiệp
61
61
54,76
3.
Khoa Kinh tế
42
23
62,00
4.
Khoa Sư phạm
50
31
88,24
5.
Khoa Lý luận - Chính trị
17
15
96,15
6.
Khoa Ngoại ngữ
26
25
61,29
7.
Khoa Chăn nuôi - Thú y
31
19
74,65
8.
Khoa Khoa học Tự nhiên và CN
71
53
10,00
9.
Viện Công nghệ sinh học và MT
10
1
55,56
10. Phòng Tổ chức cán bộ
9
5
81,25
11. Phòng Hành chính tổng hợp
16
13
29,41
12. Phòng Cơ sở vật chất
17
5
70,00
13. Phòng Công tác sinh viên
10
7
100,00
14. Phòng Quản lý chất lượng
8
8
100,00
15. Phòng Thanh tra pháp chế
4
4
25,00
16. Phòng Kế hoạch tài chính
12
3
81,82
17. Phòng Đào tạo đại học
11
9
66,67
18. Phòng Đào tạo sau đại học
3
2
100,00
19. Phòng Khoa học và quan hệ quốc tế
5
5
69,23
20. Thư viện
13
9
80,00
21. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
5
4
100,00
22. Trung tâm KHXH-NV Tây Nguyên
4
4
20,00
23. Trung tâm Thông tin
5
1
83,33
24. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
12
10
93,75
25. Trung tâm GDQPAN Tây Nguyên
16
15
100,00
26. Trường THPT TH Cao Nguyên
35
35
66,67
27. Khoa dự bị đại học
3
2
100,00
28. Trường Mầm non TH 11-11
16
16
Tổng/trung bình
630
414
65,71%
Cơ cấu về đối tượng tham gia khảo sát (độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn, thâm
niên công tác và vị trí làm việc), được thể hiện cụ thể ở Biểu đồ 2.1, 2.2 và 2.3.
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Biểu đồ 2.1. Cơ cấu đối tượng khảo sát theo độ tuổi và giới tính
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Biểu đồ 2.2. Cơ cấu đối tượng khảo sát theo trình độ chuyên môn và thâm
niên công tác

Biểu đồ 2.3. Cơ cấu đối tượng khảo sát theo vị trí công tác
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2.2. Kết quả khảo sát dựa trên các tiêu chí đánh giá
2.2.1. Tiêu chí 1: Chế độ tiền lương, phúc lợi
Bảng 2.2. Kết quả đánh giá mức hài lòng về chế độ tiền lương, phúc lợi
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
Điểm
TB
tính
Không
TT
Nội dung đánh giá
Bình
Hài
theo
hài
thường
lòng
thang
lòng
Likert
5,07
51,45
1
Cách tính lương hàng tháng
43,48
3,57
Tôi được trả lương và thưởng xứng
12,08
43,48
2
đáng cho trách nhiệm và chất lượng
44,44
3,39
công việc
3
4

5

6

7

8

9

Tôi hài lòng về các chính sách, chế độ
cho viên chức, người lao động
Các hệ số phụ cấp giờ giảng, phụ cấp
chức vụ, quản lý đào tạo, … hợp lý
Các khoản phụ cấp (giảng dạy, nghiên
cứu khoa học, hỗ trợ chi phí học
tập/bồi dưỡng, công tác phí, chi tiêu
hội nghị/hội thảo, nghỉ phép năm, ...)
được giải quyết đầy đủ theo quy định
Chính sách phúc lợi của Nhà trường rõ
ràng; việc hiếu hỉ, thăm hỏi, chúc
mừng đầy đủ, kịp thời
Được tham gia và thực hiện đầy đủ các
chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,
…
Công đoàn Trường xây dựng được
Quỹ tiết kiệm dự phòng hỗ trợ cho các
cá nhân khi khó khăn
Chính sách tiền lương và phúc lợi của
Nhà trường khuyến khích tinh thần làm
việc của giảng viên, VC-NLĐ, đảm
bảo hoàn toàn cho cuộc sống
Trung bình

14,73

41,30

43,96

3,36

12,56

42,51

44,93

3,37

12,32

39,13

48,55

3,43

6,52

35,75

57,73

3,63

1,69

23,43

74,88

3,94

12,56

41,79

45,65

3,38

24,15

42,03

33,82

3,13

11,30

39,32

49,38

3,47

Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.2 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 1 với mức “hài lòng” là 49,38%; mức “bình thường” là 39,32%; mức
“không hài lòng” là 11,30%. Điểm mức độ hài lòng trung bình được tính trên thang điểm
likert (thang điểm 5), với điểm hài lòng trung bình là 3,47, mức điểm này nằm giữa mức
đánh giá bình thường và hài lòng. Trong đó, nội dung “Được tham gia và thực hiện đầy đủ
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các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, … có mức độ hài lòng cao nhất, với tỷ lệ hài
lòng là 74,88% và điểm trung bình đánh giá mức độ hài lòng là 3,94. Bên cạnh đó, nội
dung “Chính sách tiền lương và phúc lợi của Nhà trường khuyến khích tinh thần làm việc
của giảng viên, VC-NLĐ, đảm bảo hoàn toàn cho cuộc sống” có mức hài lòng thấp nhất,
với tỷ lệ hài lòng là 33,82% và điểm trung bình đánh giá mức độ hài lòng là 3,13.
Một số ý kiến đóng góp cụ thể về chế độ tiền lương, phúc lợi:
Trong tổng số 414 ý kiến đánh giá góp ý, có 197 ý kiến đánh giá chế độ tiền lương,
phúc lợi hiện nay của Nhà trường là phù hợp với điều kiện hiện nay, được thực hiện đúng
theo quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Hầu hết các ý
kiến đánh giá từ mức bình thường đến hài lòng hoặc không có ý kiến gì thêm, chiếm tỷ lệ
47,58%. Một số góp ý cụ thể mong muốn Nhà trường rà soát và cải cách tiền lương và
tăng phúc lợi như sau:
Tiền lương còn thấp so với mặt chung các Trường đại học trên cả nước, phúc lợi
chưa thoả đáng; chế độ tiền lương, phúc lợi chưa thực sự tạo động lực để một số VC gắn
bó lâu dài với công việc, nhiều VC-NLĐ đã xin bỏ (chuyển) nơi công tác; tiền thu nhập
tăng thêm hàng Quý còn thấp, chưa phù hợp; chưa chuyển đúng ngày, tháng. Phụ cấp
trách nhiệm vẫn chưa có sự phân biệt: Trưởng bộ môn và Phó trưởng khoa như nhau trong
khi trách nhiệm và khối lượng công việc phải xử lý có sự khác biệt rất lớn; Quỹ tiết kiệm
của Công đoàn còn eo hẹp, chỉ dựa vào đóng góp rất ít ỏi hàng năm của chị em và chỉ có
thể ở mức hỗ trợ cho các chị em chút vốn ban đầu để làm kinh tế;
Cần có cơ chế cụ thể, rõ ràng, gắn trách nhiệm xây dựng Nhà trường (đẩy mạnh công
tác tuyển sinh nhằm duy trì sĩ số SV, có thành tích, sản phẩm khoa học giúp tăng giá trị
thương hiệu của Nhà trường, sáng kiến cải tiến hoạt động Nhà trường, ...) với trách nhiệm
của từng VC-NLĐ; nghiên cứu chính sách trả lương phù hợp với vị trí công việc; nên chi
trả theo vị trí công việc và mức độ hoàn thành công việc; một số nội dung thực hiện không
đúng như văn bản quy phạm pháp luật theo hướng giảm thu đối với người lao động; chế
độ lương, phúc lợi hiện tại thì chuyên viên không đảm bảo được nhu cầu tối thiểu; gần như
các chuyên viên đều phải làm thêm ngoài mới có thể chi trả đầy đủ cho sinh hoạt, nuôi con
nhỏ nên dẫn đến ảnh hưởng tới chất lượng công việc; cần tạo ra nhiều việc làm cho giảng
viên bằng cách mở nhiều lớp VLVH, sau đại học, đào tạo ngắn hạn, ... từ đó Nhà trường
có nguồn thu và có kinh phí để chi phúc lợi cao hơn hiện nay; VC-NLĐ làm nhiều mới
được hưởng nhiều; không được cào bằng, phúc lợi VC-NLĐ nên thông báo cụ thể và phổ
biến rõ ràng.
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2.2.2. Tiêu chí 2: Chính sách và Quy trình làm việc
Bảng 2.3. Kết quả đánh giá mức hài lòng về Chính sách và Quy trình làm việc
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
Điểm
TB
tính
TT
Nội dung đánh giá
Không
Bình
Hài
theo
hài lòng thường
lòng
thang
Likert
Nhà trường lưu trữ các chính sách, quy
9,42
45,41
1
45,17
3,41
định, quy trình làm việc rõ ràng, khoa học
Tôi có thể dễ dàng tìm kiếm các văn bản
do Nhà trường ban hành trên hệ thống
21,74
35,75
2 Văn bản điều hành E-office, website
42,51
3,19
Trường và trang nội bộ của các phòng
ban chức năng, …
Tôi biết nơi liên hệ để giải quyết/phản hồi
6,28
52,42
3
41,30
3,55
các công việc khi cần thiết
Tôi hài lòng với chính sách, quy trình làm
9,66
46,14
4
44,20
3,43
việc của Nhà trường
Trung bình
11,78
43,30
44,93
3,39
Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.3 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 2 với mức “hài lòng” là 44,93%; mức “bình thường” là 43,30%; mức
“không hài lòng” là 11,78%. Điểm hài lòng trung bình tính theo thang điểm Likert là 3,39,
mức điểm này nằm giữa mức đánh giá bình thường và hài lòng.
Một số ý kiến đóng góp đề xuất cụ thể để cải tiến chính sách và quy trình làm việc:
Trong tổng số 414 ý kiến đánh giá góp ý, có 239 ý kiến đánh giá chính sách và Quy
trình làm việc hiện nay của Nhà trường là phù hợp. Hầu hết các ý kiến đánh giá từ mức
bình thường đến hài lòng hoặc không có ý kiến gì thêm, chiếm tỷ lệ 57,73%. Một số ý
kiến góp ý cụ thể mong muốn Nhà trường cải tiến về chính sách và quy trình làm việc như
sau:
Cần phổ biến rộng rãi các chính sách, quy trình làm việc và cần được giải thích kịp
thời cho VC-NLĐ; nên có chính sách phù hợp đối với người lao động nặng nhọc, chính
sách và quy trình làm việc đã được đưa ra văn bản nhưng chưa thực sự cụ thể hóa vào thực
tiễn. Quy trình làm việc còn chồng chéo, chưa có sự tương ứng giữa quy trình trên văn bản
và trên thực tế; một số mẫu văn bản của các phòng chức năng không được cập nhật với
thực tế, cần bổ sung hoàn thiện. Công khai quy trình các đơn vị để giải quyết các công
việc; thiết lập hành chính một cửa, viên chức các phòng ban cần chuyên nghiệp hơn hạn
chế tiếp xúc trực tiếp; quy trình kê khai hằng năm nên tối giản và khoa học hơn; quy trình
làm việc còn phức tạp, chưa ứng dụng tin học hóa vào công việc, còn thủ tục giấy tờ
nhiều, chưa thật sự chuyên nghiệp;
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Viên chức đến các phòng chức năng nhờ hỗ trợ thủ tục hành chính, nếu phòng chức
năng chưa giải quyết ngay được có thể yêu cầu GV, VC-NLĐ để lại hồ sơ, ghi lại họ tên,
điện thoại, đơn vị công tác, phiếu yêu cầu nội dung công việc cần giải quyết, phòng chức
năng sẽ liên hệ lại ngay sau khi xem xét hồ sơ sau một thời gian nhất định; Chính sách làm
việc chưa khuyến khích được người làm việc, làm ít làm nhiều đều như nhau, chưa có
công cụ đo lường mức độ hoàn thành công việc; văn bản Nhà trường cần đầy đủ hơn; các
phòng ban phải phối hợp với nhau trong giải quyết công việc trong việc tính giờ giảng, xét
thi đua khen thưởng tránh để GV nộp minh chứng rất nhiều lần, phòng KHQHQT chậm
trễ trong việc tính giờ khoa học; quy trình làm việc của các đơn vị nên rõ ràng, công bố
trên Website để tiện tìm kiếm;
Hiện tại quy trình chỉ mang tính hình thức, việc xây dựng quy trình chủ yếu dựa trên
ý kiến chủ quan của các chuyên viên đưa ra, không phải là quy trình của người lãnh đạo
đơn vị và chưa có sự đồng ý của các đơn vị và cá nhân liên quan. Quy trình giải quyết
công việc theo mảng, giữa các quy trình công việc chưa xem xét sự liên quan. Thực hiện
quy trình đơn giản trong thanh toán tài chính, tạo điều kiện viên chức tham gia vào các
hoạt động nghiên cứu khoa học; một số văn bản còn chậm cập nhật trên Website Trường;
chính sách chưa tốt, chưa phù hợp để thúc đẩy phát triển. Công cụ tìm kiếm của Website
không hiệu quả, một số văn bản đưa lên Website của Trường đã cũ nên khi sử dụng để giải
quyết công việc lại không đúng mẫu phải sửa chữa lại làm mất thời gian, cần phải cập nhật
thường xuyên các mẫu văn bản; nếu có thể, đề nghị Nhà trường xây dựng thí điểm một số
quy trình giải quyết công việc online. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho VCNLĐ của Nhà trường;
Công khai về đầu mục công việc cho từng chuyên viên phòng ban, quy trình xử lý
công việc cần rõ ràng hiệu quả hơn không nên để chung chung; nên ghi rõ lịch làm việc
của viên chức phòng ban vì đôi khi không gặp được; cần có hệ thống quản trị Nhà trường,
để viên chức và người học dễ dàng tiếp cận các văn bản, quy chế, quy định ... của Nhà
trường; hiện tại, các loại văn bản trên Website thiếu khoa học, không thống nhất, thậm chí
chưa phân biệt giữa Thông báo và Quy định, Quy chế; có tình trạng văn bản, đặc biệt là
thông báo, được ban hành vội vàng, thiếu kiểm soát về ngôn ngữ, văn phong (viết mà như
nói, dùng từ địa phương, ...) và nội dung không rõ ràng, gây khó khăn cho việc triển khai
thực hiện; hoặc văn bản vừa ban hành, đơn vị vừa nhận được thì đã gần hết thời hạn để
thực hiện; cần gắn trách nhiệm tham mưu của các đơn vị chức năng trong việc ban hành
các hướng dẫn, văn bản thuộc lĩnh vực mà đơn vị phụ trách, tránh việc chuyển thẳng các
văn bản của cấp trên xuống các đơn vị mà chỉ có bút phê yêu cầu các đơn vị thực hiện,
không có thời hạn thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể của đơn vị chức năng (chẳng
hạn: văn bản về việc góp ý cho các dự thảo của Bộ GDĐT gần đây,...);
Cần tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị theo hướng tinh gọn bộ
máy. Tăng cường khoán việc, khoán lương, khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, thờ
ơ với nhiệm vụ.
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2.2.3. Tiêu chí 3: Đặc điểm công việc
Bảng 2.4. Kết quả đánh giá mức hài lòng về đặc điểm công việc
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
TT

1
2
3
4
5

Nội dung đánh giá

Thầy/Cô hiểu rõ về công việc mình
làm
Công việc phù hợp với năng lực, trình
độ chuyên môn của Thầy/Cô
Công việc được phân chia hợp lý
Áp lực công việc là vừa phải
Thầy/Cô yêu thích công việc của mình
Trung bình

Điểm
TB
tính
theo
thang
Likert

Không
hài lòng

Bình
thường

Hài
lòng

0,72

17,39

81,88

4,05

2,17

19,08

78,74

3,97

7,49
8,94
1,69

28,99
40,58
19,08
25,02

63,53
50,48
79,23

3,68
3,49
4,02
3,84

4,20

70,77

Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.4 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 3 với mức “hài lòng” là 70,77%; mức “bình thường” là 25,02%; mức
“không hài lòng” là 4,20%. Điểm hài lòng trung bình tính theo thang điểm Likert là 3,84,
mức điểm này gần tiệm cận mức đánh hài lòng (4,0).
Kết quả khảo sát về mức độ thường xuyên sử dụng tin học và công nghệ thông tin
cho công việc (công tác giảng dạy và nghiên cứu, công việc chuyên môn, chuyên trách,
…) ở Biểu đồ 2.4 cho thấy: Mức độ thường xuyên và luôn sử dụng công nghệ thông tin
trong công việc của đội ngũ VC-NLĐ chiếm tỷ lệ khá cao (67,55%), mức độ hiếm hoặc ít
khi sử dụng chiếm tỷ lệ 18,89%.
Kết quả khảo sát về mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ cho công việc (công
tác giảng dạy và nghiên cứu, công việc chuyên môn, chuyên trách, …) ở Biểu đồ 2.5 cho
thấy: Mức độ thường xuyên và luôn sử dụng ngoại ngữ trong công việc của đội ngũ VCNLĐ chiếm tỷ lệ còn thấp (21,98%), mức độ hiếm hoặc ít khi sử dụng chiếm tỷ lệ khá cao
(60,14%).
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Biểu đồ 2.4. Kết quả đánh giá mức độ thường xuyên sử dụng tin học và công nghệ
thông tin cho công việc

Biểu đồ 2.5. Kết quả đánh giá mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ cho công việc
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Một số ý kiến đóng góp đề xuất cụ thể để nâng cao hiệu quả công việc:
Trong tổng số 414 ý kiến đánh giá góp ý, có 166 ý kiến đánh giá từ mức bình thường
đến hài lòng hoặc không có ý kiến gì thêm về tiêu chí 3 (đặc điểm công việc), chiếm tỷ lệ
40,10%. Bên cạnh đó có các ý kiến góp ý cụ thể mong muốn Nhà trường cải tiến để nâng
cao hiệu quả công việc như sau:
- Cần xây dựng hệ thống hành chính một cửa; giảm bớt họp hành, báo cáo; xây dựng
quy trình làm việc cụ thể của từng cá nhân, từng đơn vị; đối với các Khoa/Bộ môn nên có
viên chức chuyên trách các công việc hành chính để giảng viên có thời gian tập trung
giảng dạy và nghiên cứu; Lãnh đạo các đơn vị phát huy tính tự chịu trách nhiệm về viên
chức thuộc mình quản lý, chủ động có biện pháp nâng cao hiệu quả của đơn vị; Lãnh đạo
đơn vị cần thể hiện hơn nữa vai trò tham mưu, không nên thoái thác trách nhiệm lên cho
Nhà trường, ...;
- Việc đề đạt, bổ nhiệm viên chức quản lý chuyên môn/hành chính cần công khai minh
bạch và được xem xét kỹ về trình độ năng lực đặc biệt là năng lực phụ trách chuyên môn
giảng dạy và quản lý đào tạo; viên chức không đủ năng lực giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
làm cản trở sự phát triển của đơn vị và Nhà trường;
- Cần bố trí đúng người đúng việc, đúng chuyên môn và sở trường công tác, có thể
điều chuyển vị trí làm việc nếu thấy không hiệu quả; tái cơ cấu lại các phòng chức năng để
phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng, hiệu quả (cả về số lượng, chất lượng, năng
lực sở trường, chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng, …) để làm việc hiệu quả; việc bố trí và
luân chuyển viên chức, viên chức giữa các đơn vị phải được thực hiện thường xuyên hơn;
tránh việc kiêm nhiệm quá nhiều như hiện nay;
- Trả lương theo vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế;
- Tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin, số hóa để phục vụ có hiệu quả và
hoàn thành tốt công việc;
- Xây dựng văn hóa và môi trường làm việc khách quan, công bằng, dân chủ nhằm
nâng cao hiệu quả công việc;
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ
năng mềm, … để phục vụ tốt hơn cho công tác; ưu tiên và khích lệ hơn đối với đội ngũ
chuyên viên Phòng ban, Trung tâm, …
- Có kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp theo từng năm học
cho từng cá nhân, từng đơn vị; có các công cụ kiểm tra đánh giá cụ thể; tăng cường kiểm
soát tiến độ và chất lượng công việc thực hiện;
- Chấp hành tốt Nội quy, Quy chế, Quy định, Quy trình giải quyết công việc; làm việc
tận tâm và có tầm; có biện pháp quản lý, đánh giá việc thực hiện quy định về giờ giấc làm
việc, hiệu quả công việc của các chuyên viên ở một số phòng ban, nhất là phòng Thanh tra
pháp chế, Khoa học và QHQT, TCCB; cần có công cụ kiểm soát giờ làm việc (ví dụ như
sử dụng máy quét vân tay để theo dõi giờ giấc làm việc, …);
- Có chế tài nghiêm minh, khen thưởng kịp thời, công bằng, khách quan, đúng người
đúng việc; tạo môi trường làm việc công bằng để viên chức phát huy được năng lực;
- Xây dựng và hoàn thiện đề án để sử dụng có hiệu quả hơn nữa tài sản công để khai
thác tối đa CSVC mang lại nguồn thu nhập cho Nhà trường; Nhà trường cần tích cực, năng
động tìm kiếm các đối tác, liên kết đào tạo, nhằm cải thiện công tác tuyển sinh, tạo thêm
công việc nhằm tăng thu nhập cho VC-NLĐ;
- Rà soát, điều chỉnh quy định, chính sách, đặc biệt cần có chế độ đãi ngộ hợp lý:
Quan tâm nhiều hơn đến áp lực của giảng viên lâm sàng, vừa phải chịu áp lực công việc
giảng dạy, áp lực bệnh viện và áp lực bệnh nhân lên người thầy thuốc; áp lực công việc
của viên chức khoa Y - Dược hiện đang quá tải. Cần có những chính sách thu hút, đãi ngộ,
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khuyến khích để người lao động cảm thấy công bằng hơn; bảo đảm lương và các chế độ
đãi ngộ cho viên chức chăm lo cuộc sống, tập trung vào công việc giảng dạy; không nên
hạ bậc xếp loại khi phụ nữ đang trong thời gian thai sản;
- Đối với đội ngũ giảng viên: Nhà trường nên có những phòng làm việc riêng dành cho
giảng viên để nghiên cứu và làm việc; đề xuất GV làm việc tại Trường đủ 8 tiếng/ngày;
dạy ngoài giờ phải được tính lương ngoài giờ; cần nghiêm khắc hơn trong sinh hoạt học
thuật khoa học, chuyên môn. Một GV không thể dạy quá nhiều học phần chuyên ngành;
nên tăng mức giờ NCKH cho viên chức trẻ, giảm mức giờ dạy; bố trí công việc thêm cho
giảng viên chưa hoàn thành giờ chuẩn; giảng viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối
với công việc, có tinh thần phấn đấu phát triển về chuyên môn, rèn luyện đạo đức, yêu
nghề, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học để hỗ trợ cho việc dạy được hiệu quả,
thực tế hơn.
2.2.4. Tiêu chí 4: Cơ hội đào tạo, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Bảng 2.5. Kết quả đánh giá mức hài lòng về cơ hội đào tạo, thăng tiến và phát triển
nghề nghiệp
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
Điểm
TB
tính
Không
TT
Nội dung đánh giá
Bình
Hài
theo
hài
thường
lòng
thang
lòng
Likert
Nhà trường chú trọng đến chính sách công
4,59
68,36
1
27,05
3,79
tác đào tạo, bồi dưỡng
Có chính sách và chiến lược cụ thể, rõ ràng
giúp giảng viên, VC-NLĐ bồi dưỡng
5,56
61,11
2
33,33
3,67
chuyên môn; phát triển kỹ năng nghề
nghiệp; và mở rộng sự hiểu biết
Thăng chức, bổ nhiệm VC-NLĐ đúng theo
10,14
48,07
3
41,79
3,44
năng lực
Quy trình thăng chức, bổ nhiệm phù hợp và
9,18
50,48
4 rõ ràng, công bằng với mọi VC-NLĐ trong
40,34
3,47
Trường
Trung bình
7,37
35,63
57,00
3,59
Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.5 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 4 với mức “hài lòng” là 57,00%; mức “bình thường” là 35,63%; mức
“không hài lòng” là 7,37%. Điểm hài lòng trung bình tính theo thang điểm 5 (thang đo
Likert) là 3,59, mức điểm này nằm giữa mức đánh giá bình thường và hài lòng.
Biểu đồ 2.6 cho thấy kết quả khảo sát về số lần được tham gia các lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ/chuyên môn (nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ, ...) trong 1 năm của đội
ngũ GV, VC-NLĐ của Nhà trường. Kết quả cho thấy: phần lớn đội ngũ VC-NLĐ được
tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ/chuyên môn ở mức “ít hơn 3 lần” chiếm tỷ lệ
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61,59%; mức độ được tham gia “từ 3 đến 5 lần” là 9,42%; “hơn 5 lần” là 0,97%. Trong
khi đó tỷ lệ “không lần nào” còn khá cao với 28,02%.
Tương tự, Biểu đồ 2.7 thể hiện kết quả khảo sát về số lần được tham dự tập huấn, bồi
dưỡng chuyên môn, hội nghị, hội thảo, … trong nước và ngoài nước trong 1 năm của đội
ngũ GV, VC-NLĐ của Nhà trường. Kết quả cho thấy: phần lớn đội ngũ VC-NLĐ được
tham dự các lớp tập huấn, hội nghị/hội thảo ở mức “ít hơn 3 lần” chiếm tỷ lệ 60,87%; mức
độ được tham dự “từ 3 đến 5 lần” là 16,43%; “hơn 5 lần” là 1,69%. Trong khi đó tỷ lệ
“không lần nào” còn khá cao với 21,01%.

Biểu đồ 2.6. Số lần được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ/chuyên môn (nghiệp
vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ, ...) trong 1 năm

Biểu đồ 2.7. Số lần được tham dự tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, hội nghị, hội
thảo, … trong và ngoài nước trong 1 năm
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Một số ý kiến đóng góp đề xuất cụ thể về cơ hội đào tạo, thăng tiến và phát triển nghề
nghiệp:
Trong tổng số 414 ý kiến đánh giá góp ý, có 217 ý kiến đánh giá từ mức bình thường
đến hài lòng hoặc không có ý kiến gì thêm về tiêu chí 4 (cơ hội đào tạo, thăng tiến và phát
triển nghề nghiệp), chiếm tỷ lệ 52,42%. Bên cạnh đó có các ý kiến chưa hài lòng hoặc góp
ý cụ thể mong muốn Nhà trường cải tiến để nâng cao hiệu quả về cơ hội đào tạo, thăng
tiến và phát triển nghề nghiệp tại Trường như sau:
- Cần chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường liên
kết, hợp tác để mở rộng cơ hội đặc biệt là hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và
hợp tác quốc tế: Nhà trường cần tạo điều kiện để giảng viên, viên chức có cơ hội đào tạo
nâng cao trình độ chuyên môn; cơ hội đào tạo cần công bằng đối với mọi người. Cơ hội đi
học còn ít, đôi lúc bị chèn ép và chưa nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ các đơn vị và
Nhà trường; cần có kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và
nghiệp vụ rõ ràng, cụ thể, tiến hành rà soát thường xuyên. Mỗi GV, VC-NLĐ cần phải nỗ
lực học tập nâng cao trình độ; tích cực trau dồi chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; tăng
cường đào tạo chuyên môn hẹp;
Tạo nhiều cơ hội hơn cho GV sau khi đã có bằng tiến sĩ được tham gia các chương
trình hợp tác đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài để phát triển chuyên môn. Tăng cường việc
liên kết hợp tác với các Viện, Trường, Trung tâm có uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa
học trong và ngoài nước; mỗi GV, VC-NLĐ cần luôn có ý thực tự trau dồi, học tập, cập
nhật kiến thức, kỹ năng thông qua quá trình dạy học và nghiên cứu. Cần tăng cường tiếp
cận thực tế, thực tiễn phát triển của ngành, nghề. Cần tích cực tham dự và chia sẻ thông
tin, kết quả nghiên cứu, tư vấn, ... ở các hội thảo, hội nghị chuyên môn; GV cần xác định
nghiên cứu khoa học phải đi kèm với hoạt động giảng dạy, do đó cần tích cực tham gia
nhiều chương trình NCKH; viên chức giảng dạy nên được tham gia hội nghị, báo cáo
chuyên môn nhiều hơn để nâng cao trình độ và năng lực NCKH vì mỗi lần đi đều giới hạn
số lượng tham gia (1 người) nên những viên chức, giảng viên trẻ hầu như không có cơ hội
tham dự, nếu đi theo diện tự túc kinh phí thì thủ tục phức tạp;
Nhà trường cần thành lập các nhóm nghiên cứu, tư vấn nghiên cứu theo chuyên
ngành giảng dạy để hỗ trợ thêm những viên chức có nguyện vọng nâng cao trình độ học
vấn của mình (như là nghiên cứu sinh); cần gắn trách nhiệm đào tạo, tự đào tạo cho từng
cá nhân cụ thể phù hợp với vị trí công việc được giao; đối với khối sư phạm Nhà trường
cần chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng phát triển mạnh đội ngũ phương pháp giảng dạy. Chú
ý thúc đẩy mở ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội; nên có những hội nghị chuyên
ngành bằng tiếng Anh trong Trường. Khuyến khích viên chức tham gia và hỗ trợ kinh phí
cho giảng viên, viên chức tham gia các hội thảo quốc tế. Có khoản kinh phí để viên chức
đi và tạo liên kết với các đối tác nước ngoài; nên có thêm thông báo, giới thiệu các chương
trình ngoài Nhà trường hoặc liên kết đào tạo.
- Tạo các điều kiện thuận lợi về chính sách và thủ tục để hỗ trợ GV, VC-NLĐ có
cơ hội đi học, có chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ và thu hút viên sau đào tạo:
Khuyến khích, tạo cơ hội và thuận lợi cho viên chức đi học nâng cao trình độ. Nhà trường
nên có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn là các quy định bắt buộc và gây áp lực. Bên
cạnh đó, đề nghị Nhà trường tạo điều kiện để cá nhân được sắp xếp lịch đào tạo nâng cao
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trình độ hợp lý, phù hợp với nguyện vọng cá nhân. Hỗ trợ thêm kinh phí cho giảng viên đi
học tiến sĩ, khuyến khích và hỗ trợ đào tạo chuyên môn ở ngoài nước. Hiện tại việc hỗ trợ
giảng viên về chi phí đào tạo sau đại học còn chưa đủ đảm bảo trang trải cho giảng viên;
Tạo điều kiện thực hiện các đề tài nghiên cứu; cần tạo điều kiện đầu tư cho các viên
chức nghiên cứu, sáng tạo ra các đề án phục vụ cho cộng đồng; vấn đề giữ được người ở
lại sau khi đào tạo cần được xem xét và đánh giá toàn diện để có giải pháp phù hợp; cần
tiếp tục khuyến khích VC, GV đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; nên có chính sách
khuyến khích, đặc biệt cho quá trình đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, ví dụ: Nên động
viên VC, GV học ở nước ngoài những dịp Lễ, Tết như VC, GV học trong nước, vì họ đi
học cũng là một nhiệm vụ do Nhà trường giao; có chính sách khuyến khích phù hợp cho
GV trẻ đi học;
Môi trường đặc thù giảng dạy GDQPAN rất khó cơ hội để đi đào tạo bồi dưỡng về
chuyên môn và nghiệp vụ. Tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ kỹ thuật viên được nâng
cao trình độ chuyên môn và có chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho kỹ thuật viên.
Những viên chức lớn tuổi hiện nay chủ yếu là tự đào tạo (tự nghiên cứu), Nhà trường chỉ
tập trung đào tạo cho thế hệ trẻ nâng cao về mặt chuyên môn. Về hoạt động nghiên cứu
khoa học, trong quá trình duyệt đề tài cơ sở nên có sự thông thoáng hơn về thủ tục từ
phòng kế hoạch tài chính, không nên ý kiến quá sâu về mặt chuyên môn. Nhà trường cần
tổ chức thường xuyên hơn nữa các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, các hội thảo quốc tế
tại trường. Xây dựng và hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học tại các khoa nhằm
nâng cao năng lực NCKH cho giảng viên; hiện tại, cơ hội thăng tiến, phát triển về nghề
nghiệp rất thấp do hệ thống VC quản lý có trình độ chuyên môn không cao, không sẵn
sàng chấp nhận sự phát triển của cái mới, cái tiến bộ;
Ngoài ra, cơ hội đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham dự các
hội thảo hội nghị mới chỉ ưu tiên cho đội ngũ giảng viên, đề nghị Nhà trường có chính
sách khuyến khích và hỗ trợ cho các VC-NLĐ không phải giảng viên đi đào tạo/bồi
dưỡng, cố gắng tạo điều kiện được tham gia các buổi hội thảo nhằm nâng cao hiểu biết;
cần quan tâm và chú trọng đến giảng viên, viên chức có mong muốn và nguyện vọng đi
học tập và bồi dưỡng chuyên môn (ít nhất cũng được 1 lần/năm). Có kiểm tra và đánh giá
sau khi đi công tác về.
- Tăng cường đào tạo về Ngoại ngữ: Có nhiều cơ hội để đi học tập ở ngoài nước
nhưng bị hạn chế về ngoại ngữ, do đó mong muốn Nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ hoặc có
thêm nhiều khóa đào tạo để nâng cao trình độ tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ và kỹ năng mềm, tập huấn, hội thảo,
hội nghị: Bộ môn, Khoa, Nhà trường cần tích cực và thường xuyên tổ chức nhiều hội
thảo, tập huấn, mở các khóa bồi dưỡng để mở mang thêm kiến thức chuyên sâu; nên tạo
điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng mềm, thao tác trên máy móc. Một số
chương trình tập huấn, hội thảo chưa thu hút người tham dự; chủ yếu giao chỉ tiêu, triệu
tập, làm mất thời gian, hiệu quả không cao. Cần tổ chức thêm các buổi seminar ngắn hàng
tháng về ngoại ngữ, tin học. Nhà trường cấp kinh phí cho phép Khoa, Bộ môn mời những
giáo sư đầu ngành về để báo cáo những thành tựu mới, những phát hiện mới trong lĩnh vực
khoa học mà giảng viên quan tâm; rất hy vọng được tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về
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sử dụng các công cụ trong phân tích xử lý số liệu nghiên cứu. Đồng thời, rất mong Trường
có thể tạo điều kiện cho giáo viên đi bồi dưỡng chuyên môn ngoài Trường; nên tổ chức
các khoá tập huấn về kỹ năng viết báo quốc tế do những người thật sự có kinh nghiệm
cũng như chuyên môn cho các viên chức trẻ; nên có lớp cập nhật, hỗ trợ giảng viên cách
giảng dạy trực tuyến trong thời đại mới, đặc biệt là các giảng viên lớn tuổi; tạo điều kiện
cho đi tham dự các khoá đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ và kỹ năng mềm. Tăng phí hỗ trợ
cho giảng viên đi dự hội thảo, tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn tại các trường lớn,
trường tiên tiến hoặc tại doanh nghiệp để học tập và nâng cao năng lực, trình độ chuyên
môn sâu về mảng công việc được đảm nhiệm. Cơ hội học tập của viên chức thư viện còn ít
so với các thư viện bạn, đề xuất tổ chức hoặc cử đi đào tạo một số lớp học nâng cao
nghiệp vụ cho viên chức thư viện tại Trường.
- Thường xuyên và kịp thời thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm
đúng quy trình, tiêu chuẩn và công khai, minh bạch; quan tâm đến đội ngũ VC-NLĐ
không phải là giảng viên: Chú ý quy hoạch viên chức trẻ, viên chức nữ, viên chức người
dân tộc thiểu số trong cấp ủy. Công khai quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý, bảo đảm
lựa chọn đúng người, đúng việc. Nên chú trọng phát triển năng lực và sử dụng người giỏi
chuyên môn, có năng lực và uy tín từ cấp bộ môn trở lên. Quy trình bổ nhiệm, quy hoạch
không theo năng lực làm việc mà theo bằng cấp (hầu như cứ tiến sĩ là được, trừ những
trường hợp bắt buộc phải tiến sĩ), theo quan hệ cá nhân, quen biết, ...
Cần chú trọng bồi dưỡng và phát triển các cá nhân có tâm huyết, có tư cách đạo đức,
có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và tầm ảnh hưởng vào các vị trí quản lý cao
hơn để đóng góp một cách hiệu quả cho Nhà trường; cần thường xuyên tạo điều kiện cho
giảng viên, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ, hàng năm có tổ chức xét chuyển
ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên, viên chức trong trường; nhiều
GV, VC sau quá trình nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn chưa được bổ nhiệm
theo đúng năng lực thực sự. Chính sách đãi ngộ nhân tài chưa giữ chân được các giảng
viên có bằng tiến sĩ sau khi học tập nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Trường cần bổ
nhiệm đúng người, đúng việc;
Nhà trường cần chú trọng hơn, kể cả đội ngũ viên chức không tham gia giảng dạy;
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho viên chức có cơ hội phấn đấu, thăng tiến và phát triển nghề
nghiệp; cơ hội đào tạo chủ yếu dành cho giảng viên, chuyên viên không được chú trọng
bồi dưỡng, đào tạo. Cụ thể giảng viên được học để nâng ngạch giảng viên chính thì rất dễ
(dù chẳng có lợi ích gì cho các công tác mở ngành, tính chỉ tiêu, ngoài việc tăng lượng cho
giảng viên) còn chuyên viên xin đi thì rất khó. Đề nghị Nhà trường tạo điều kiện để
chuyên viên phòng ban 1 - 2 năm ít nhất 1 lần được bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn.
Đánh giá năng lực cá nhân thông qua tập thể; có tiêu chí rõ ràng. Cần có sự công
bằng giữa các viên chức trong việc thực hiện quy định về đào tạo, nâng cao trình độ như
yêu cầu về chứng chỉ Anh văn, yêu cầu đi học nước ngoài, ... chỉ cho phép đào tạo theo
đúng quy định, đúng chuyên ngành, đặc thù công việc.
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2.2.5. Tiêu chí 5: Cấp quản lý trực tiếp
Bảng 2.6. Kết quả đánh giá mức hài lòng về cấp quản lý trực tiếp
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
TT

1
2
3

4

5
6
7
8

Nội dung đánh giá

Cấp trên nắm vững các chính sách về chế
độ, quy định của Nhà nước đối với cán bộ,
công chức, viên chức
Cấp trên lãnh đạo và quản lý linh hoạt
Cấp trên đánh giá kết quả công việc khách
quan, công bằng
Cấp trên giao việc hợp lý, đưa ra những tiêu
chuẩn về thời hạn và chất lượng cụ thể. Tôi
được trang bị phương tiện đầy đủ để làm
việc
Cấp trên cung cấp đầy đủ thông tin và
nguồn lực giúp tôi hoàn thành công việc
Cấp trên giám sát tiến độ thực hiện công
việc và phản hồi kịp thời, hiệu quả nhu cầu
của cấp dưới
Cấp trên lắng nghe và thấu hiểu cấp dưới
Cấp trên khen thưởng kịp thời nỗ lực của
cấp dưới
Trung bình

Điểm
TB
tính
theo
thang
Likert

Không
hài
lòng

Bình
thường

Hài
lòng

7,49

34,30

58,21

3,60

10,63

34,06

55,31

3,53

9,66

36,23

54,11

3,53

8,94

36,71

54,35

3,54

6,76

38,89

54,35

3,56

6,76

34,54

58,70

3,62

10,87

37,92

51,21

3,48

11,35

40,82

47,83

3,45

9,06

36,68

54,26

3,54

Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.6 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 5 với mức “hài lòng” là 54,26%; mức “bình thường” là 36,68%; mức
“không hài lòng” là 9,06%. Điểm hài lòng trung bình tính theo thang điểm Likert là 3,54,
mức điểm này nằm giữa mức đánh giá bình thường và hài lòng.
Một số ý kiến đóng góp đề xuất cụ thể để nâng cao hiệu quả công việc của cấp quản lý
trực tiếp:
Trong tổng số 414 ý kiến đánh giá góp ý, có 278 ý kiến đánh giá từ mức bình thường
đến hài lòng hoặc không có ý kiến gì thêm về tiêu chí 5 (cấp quản lý trực tiếp), chiếm tỷ lệ
67,15%. Bên cạnh đó có các ý kiến chưa hài lòng và góp ý cụ thể mong muốn cấp quản lý
trực tiếp cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác quản lý như sau:
Cần nắm rõ các quy định, quy chế, thông tin để phổ biến kịp thời; cần gương mẫu
trong các hoạt động; đẩy công việc cho cấp dưới, trong khi việc đó thuộc về người quản
lý. Linh động giải quyết công việc, không đùn đẩy trách nhiệm; cần nhiệt tình và sáng tạo
hơn, cần tâm lí hơn trong quá trình làm việc với VC-NLĐ của đơn vị do mình quản lý; cấp
quản lý chiến lược cần có Tâm, Tầm, Thế (có mối quan hệ rộng, có chiều sâu, mang được
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nhiều lợi ích cho Nhà trường và VC-NLĐ trong Trường); cấp quản lý trực tiếp có trình độ
chuyên môn chưa đạt chuẩn với vị trí nắm giữ, không đưa ra được chiến lược phát triển
của lĩnh vực quản lý; Việc thay đổi thường xuyên lãnh đạo làm xáo trộn công tác của
phòng và ảnh hưởng đến tiến độ công việc của phòng, Lãnh đạo linh hoạt trong giải quyết
công việc, tuy nhiên, cần nắm kỹ hơn công việc cụ thể của từng cá nhân, sắp xếp công
việc khoa học hơn, thấu hiểu và tâm lý đối với đối tượng quản lý, chỉ đạo công việc sát sao
hơn nữa, cần đọc văn bản kĩ trước khi triển khai công việc;
Cấp quản lý trực tiếp (Khoa) chưa lắng nghe ý kiến viên chức, còn áp đặt quan điểm
của cá nhân, chưa khích lệ, động viên viên chức và tạo điều kiện cho viên chức phát huy
năng lực, sở trường. Chưa có định hướng phát triển khoa, cần sát sao hơn và tạo môi
trường làm việc thân thiện. Lãnh đạo Khoa cần quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện
vọng của viên chức trong khoa, tạo nhiều cơ hội nâng cao nghiệp vụ. Cấp quản lý lắng
nghe nhưng ít khi quan tâm đến lợi ích của cấp dưới mà chỉ vì lợi ích cá nhân, ví dụ: Lãnh
đạo lại tự dành tham gia đi coi thi các lớp văn bằng 2 tại các tỉnh khác trong khi đó việc
coi thi chính quy tại trường không thấy tự nguyện tham gia; Lãnh đạo nên có thời gian để
quen với công việc, hoặc cử viên chức nắm bắt rõ các công việc để làm quản lý.; Viên
chức quản lý cấp khoa gây áp lực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là các
viên chức nữ có con nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình không cho phép để đi học tiến sĩ; cần
thường xuyên trao đổi nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình
xử lý công việc; có cái nhìn tiêu cực về VC-NLĐ có năng lực sẵn sàng đưa ra ý kiến phản
biện về các chính sách, phân công công việc, cần có những định hướng để phát triển Khoa
và Bộ môn trong giai đoạn hiện nay; cần được đào tạo chuyên môn quản lý toàn diện;
Cấp quản lý bộ môn cần nắm vững chuyên môn và có khả năng quản lý, phát triển
đơn vị; nhiều khi phân công công việc theo cảm tính, không nắm được công việc, nội dung
công việc phân không hợp lí, dẫn đến gây khó khăn cho viên chức thực hiện nhiệm vụ.
Không lắng nghe quan điểm của cấp dưới. Trưởng BM chưa công tâm, không vì lợi ích
chung của cả tập thể; cần tạo điều kiện hơn nữa cho cấp dưới phát huy hết năng lực và tạo
đột phá; việc khen thưởng và biểu dương nên thực hiện đúng người, không nên chia đồng
và mang tính chất luân phiên;
Nhà trường cần tạo không khí dân chủ hơn nữa, cần tổ chức các hội nghị nhằm tiếp
thu những sáng kiến, góp ý phát triển Nhà trường từ viên chức có trình độ cao, viên chức
đã tốt nghiệp nước ngoài để tranh thủ nguồn chất xám. Lãnh đạo Trường cần lắng nghe ý
kiến của người lao động; phân công bổ công việc phù hợp, giám sát tiến độ thực hiện công
việc kịp thời, hiệu quả. Chưa dân chủ và chú trọng người tài; chính sách Nhà trường tốt
nhưng cấp quản lý phổ biến và triển khai chưa tốt; cần lựa chọn những người đủ năng lực
và phẩm chất đạo đức để làm quản lý; cần xây dựng chính sách nhân sự kế thừa.
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2.2.6. Tiêu chí 6: Đồng nghiệp
Bảng 2.7. Kết quả đánh giá mức hài lòng về đồng nghiệp
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
TT

1
2
3
4

Nội dung đánh giá

Đồng nghiệp có thái độ thân thiện và tác
phong làm việc chuyên nghiệp
Đồng nghiệp luôn chia sẻ và giúp đỡ tôi
khi khó khăn
Đồng nghiệp các đơn vị khác luôn sẵn
sàng hỗ trợ và phối hợp với tôi để hoàn
thành công việc
Tôi học hỏi được nhiều kiến thức và kỹ
năng từ đồng nghiệp
Trung bình

Không
Bình
hài
thường
lòng

Hài
lòng

Điểm
TB
tính
theo
thang
Likert

3,38

32,37

64,25

3,72

3,62

31,64

64,73

3,74

3,14

40,10

56,76

3,62

3,14

34,54

62,32

3,71

3,32

34,66

62,02

3,70

Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.7 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 6 với mức “hài lòng” là 62,02%; mức “bình thường” là 34,66%; mức
“không hài lòng” là 3,32%. Điểm hài lòng trung bình tính theo thang điểm 5 là 3,70, mức
điểm này nằm giữa mức đánh giá bình thường và hài lòng.
Một số ý kiến đóng góp đề xuất cụ thể để nâng cao mối quan hệ với đồng nghiệp:
Trong tổng số 414 ý kiến đánh giá góp ý, có 200 ý kiến đánh giá từ mức bình thường
đến hài lòng hoặc không có ý kiến gì thêm về tiêu chí 6 (đồng nghiệp), chiếm tỷ lệ
48,31%. Bên cạnh đó có các ý kiến chưa hài lòng và góp ý cụ thể mong muốn Nhà trường
cải tiến để nâng cao mối quan hệ với đồng nghiệp như sau:
Quan hệ giữa đồng nghiệp chưa tốt, môi trường làm việc không thân thiện, cần sự
hợp tác, đoàn kết, hỗ trợ, thẳng thắn, cảm thông và chia sẻ; đồng nghiệp giữa các đơn vị
chưa thực sự hợp tác, phối hợp công việc; cần thường xuyên làm việc nhóm, tăng cường
hợp tác giữa các bộ môn, khoa và các đơn vị trong Nhà trường. Cần loại bỏ tính cách hống
hách, hách dịch, khi nhờ thì ngọt ngào, khi người khác nhờ thì gây khó dễ, không quan
tâm, lạnh lùng, ... Một số viên chức đôi khi tự do phát ngôn quá trớn, không phân biệt
trên-dưới; một số đồng nghiệp tại một số phòng chức năng không sẵn sàng hỗ trợ giải
quyết công việc chung, thậm chí gây khó khăn, có thái độ như ban phát mặc dù đang thực
hiện nhiệm vụ chung. Do đó, để cải thiện vấn đề này cần: Có hòm thư góp ý do trực tiếp
Hiệu trưởng quản lý, điều chuyển viên chức nếu có phản hồi tiêu cực từ đồng nghiệp; cần
tạo nhiều sân chơi để giúp các phòng ban, các viên chức được giao lưu với nhau; thành lập
nhóm nghề nghiệp theo lĩnh vực quan tâm như câu lạc bộ cải tiến phương pháp giảng dạy,
...; tổ chức thêm các buổi giao lưu về chuyên môn và gặp gỡ các thành viên gia đình;
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Giữa các khoa còn khép kín, cần tổ chức nhiều hoạt động tập thể như văn nghệ thể
thao để nâng cao mối quan hệ đồng nghiệp giữa các khoa; tăng cường các hoạt động Công
Đoàn; tổ chức các chương trình, hội nghị để giảng viên, viên chức và người lao động có cơ
hội tham gia nhằm kết nối công việc và cống hiến, thường xuyên phối hợp công việc,
Lãnh đạo bộ môn, đơn vị, Công Đoàn có vai trò kết nối; công khai các nhiệm vụ và kết
quả đạt được của từng cá nhân. Cấp trên ghi nhận nỗ lực của các thành viên và có tinh
thần lạc quan, thái độ tích cực để khích lệ tinh thần mọi người;
Đồng nghiệp trong Trường nên thấu hiểu công việc của nhau để phối hợp công tác
tốt; Nhà trường nên xây dựng nhiều hoạt động để tạo ra sân chơi cho VC-NLĐ được giao
lưu thiết lập mối quan hệ trong công việc và giúp đỡ nhau trong cuộc sống; cần tổ chức
các chương trình giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các đồng nghiệp, các buổi sinh hoạt
ngoại khóa chung, mời những đồng nghiệp có năng lực tốt để chia sẻ, hướng dẫn, …; đồng
nghiệp nên chia sẻ giúp đỡ nhau trong công việc và ít để ý đến việc đời tư cá nhân của
nhau; Trường nên tăng cường các buổi Team Building, đi du lịch chứ không chỉ đơn giản
là các chương trình định kì của Công đoàn; hàng tuần, mỗi bộ môn nên có 1 buổi sinh hoạt
học thuật để chia sẻ kiến thức và kỹ năng giữa các đồng nghiệp; thời gian làm việc 8
tiếng/ngày, nhưng có quá nhiều viên chức rảnh thời gian để tám chuyện; việc tám chuyện
là 1 trong các nguyên nhân gây mất quan hệ nội bộ; các đồng nghiệp nên chia sẻ kinh
nghiệm cho nhau như tham gia các buổi seminar. Các buổi báo cáo nên có sự hỗ trợ về tài
chính để tạo động lực cho viên chức tham gia. Một số kỹ thuật viên làm việc còn thiếu
trách nhiệm; mỗi cá nhân tự ý thức việc tạo điều kiện cho đồng nghiệp khi phối hợp trong
công tác; thái độ hoà nhã, thân thiện để các mối quan hệ với đồng nghiệp ngày càng tốt
hơn; Nhà trường nên có những buổi giao lưu, trao đổi giữa các đơn vị đểm VC-NLĐ có cơ
hội lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện công việc để
đánh giá một cách khách quan nhằm khích lệ tinh thần làm việc của VC-NLĐ để nâng cao
hiệu quả công việc; cần có những chính sách hỗ trợ giảng viên có hoàn cảnh khó khăn.
2.2.7. Tiêu chí 7: Điều kiện làm việc
1. Thầy/cô đánh giá mức độ hài lòng khi làm việc với các Phòng ban, Trung tâm
Bảng 2.8. Kết quả đánh giá mức hài lòng về các Phòng ban, Trung tâm
Mức đánh giá (tỷ lệ %) Điểm
Chưa
TB
liên
tính
Không
TT
Phòng ban, Trung tâm
hệ
Bình
Hài
theo
hài
công
thường lòng
thang
lòng
việc
Likert
7,00
44,69
1
Thư viện
6,04
42,27
3,49
7,73
59,18
2
Phòng Tổ chức cán bộ
0,72
32,37
3,64
5,80
57,00
3
Phòng Hành chính tổng hợp
1,93
35,27
3,63
9,18
49,52
4
Phòng Đào tạo đại học
3,62
37,68
3,51
4,11
55,80
5
Bộ phận Tuyển sinh
10,87
29,23
3,74
5,31
57,00
6
Phòng Công tác sinh viên
5,07
32,61
3,68
7,73
58,70
7
Phòng Quản lý chất lượng
4,11
29,47
3,66
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Phòng Khoa học – Quan hệ quốc tế
Phòng Thanh tra pháp chế
Phòng Kế hoạch tài chính
Phòng Cơ sở vật chất
Phòng Đào tạo sau đại học
Trung tâm Thông tin
Viện Công nghệ SH-MT
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Trung tâm KHXH-NV Tây Nguyên
Trung tâm hỗ trợ sinh viên
Trung tâm GDQPAN Tây Nguyên
Trung bình

5,31
8,21
1,21
5,31
10,87
5,07
14,73
10,14
17,63
15,94
10,63
7,64

11,59
7,25
11,84
10,87
6,04
10,63
5,80
10,87
7,25
6,28
6,28

7,86

31,64
34,78
34,30
39,37
36,71
37,68
34,06
37,44
34,30
34,30
32,85
34,80

51,45
49,76
52,66
44,44
46,38
46,62
45,41
41,55
40,82
43,48
50,24

49,70

3,51
3,59
3,50
3,45
3,55
3,47
3,59
3,42
3,51
3,57
3,62
3,56

Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.8 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 7 với mức “hài lòng” là 49,70%; mức “bình thường” là 34,80%; mức
“không hài lòng” là 7,86%. Điểm hài lòng trung bình tính theo thang điểm 5 là 3,56, mức
điểm này nằm giữa mức đánh giá bình thường và hài lòng.
2.2.8. Tiêu chí 8: Văn hóa môi trường làm việc, văn hóa chất lượng
1. Các ý kiến đề xuất để cải tiến, nâng cao chất lượng môi trường làm việc
Trong tổng số 414 ý kiến đánh giá góp ý, có 187 lượt ý kiến hài lòng hoặc không có ý
kiến gì thêm về chất lượng môi trường làm việc hiện nay của Nhà trường. Hầu hết các ý
kiến đánh giá từ mức bình thường đến hài lòng hoặc không có ý kiến gì thêm, chiếm tỷ lệ
45,17%.
2. Các ý kiến đề xuất để nâng cao văn hóa chất lượng của Nhà trường
Trong tổng số 414 ý kiến đánh giá góp ý, có 232 lượt ý kiến hài lòng hoặc không có ý
kiến góp ý thêm về văn hóa chất lượng hiện nay của Nhà trường. Phần lớn các ý kiến đánh
giá từ mức “bình thường” đến “hài lòng”, chiếm tỷ lệ 56,04%.
Bên cạnh đó, có các ý kiến đề xuất cụ thể mong muốn Nhà trường cải tiến, nâng cao
chất lượng môi trường làm việc; các ý kiến đề xuất cụ thể mong muốn nâng cao “văn hóa
chất lượng” của Nhà trường với một số nhóm giải pháp cụ thể như sau:
- Rà soát, bổ sung nhằm hoàn thiện và đơn giản hóa, công khai minh bạch quy trình
làm việc, quy định, quy chế của từng đơn vị và của Nhà trường
Chuẩn hóa quy trình thủ tục, bảo đảm các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp đầy
đủ, đơn giản, dễ hiểu, cần có quy trình giải quyết công việc gắn với cá nhân; cần có chế tài
đủ mạnh đối với các viên chức lười biếng; đồng thời tạo động lực làm việc thông qua khen
thưởng công bằng; cần có phần mềm tích hợp để quản lý toàn diện các vấn đề của Nhà
trường nhằm giảm thời gian các công tác sự vụ (ví dụ: báo cáo, tính giờ, ...), tập trung hơn
cho các công tác chuyên sâu, chuyên môn;
Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các Trưởng/phó khoa, Trưởng/phó bộ môn trong
việc quản lý khoa/bộ môn; giảm tải các công việc sự vụ cho giảng viên, tăng cường các
hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên. Cần có các công cụ tốt hơn hỗ
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trợ hoạt động giảng dạy nghiên cứu của giảng viên; tăng cường các nguồn chi cho bồi
dưỡng, đãi ngộ người lao động; Nhà trường cần lấy nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa
học, nâng cao chất lượng làm nhiệm vụ trọng tâm, lấy người học làm trung tâm, giảm tải
việc họp hành của các lãnh đạo, người đứng đầu cần nghiên cứu sâu hơn về chuyên môn
quản lý, có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh; không làm việc mang tính hình thức,
đối phó;
Cần phúc đáp cụ thể, kịp thời các ý kiến, câu hỏi, đề đạt của VC-NLĐ. Các phòng
ban làm việc cứng nhắc, không hòa nhã, lúc nào cũng thiếu sót, không sửa đổi (P. Đào tạo
đại học tính giờ cho giảng viên năm nào cũng thiếu, mãi mà không rút kinh nghiệm, làm
việc qua điện thoại thì khó chịu, ...); giảng viên cần được thể hiện trách nhiệm của mình
trong giảng dạy hơn. Lãnh đạo nên cho GV mềm dẻo trong việc giảng dạy, giảm bớt công
việc hành chính của giảng viên; cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử nơi trường học cho giảng
viên, viên chức. Cần xây dựng các chính sách mang tính chiến lược và thiết thực, khuyến
khích được VC-NLĐ đầu tư công sức góp phần xây dựng Nhà trường; thường xuyên tiến
hành khảo sát để đánh giá mức độ đáp ứng công việc; cần thông tin nhanh các chính sách
chủ trương, giải quyết kịp thời các vấn đề thắc mắc của GV; có đề xuất, đề nghị gì về môi
trường làm việc của đơn vị thì nhanh chóng giải quyết chứ có đơn đề nghị mà chậm giải
quyết thì sẽ ách tắc trong công việc; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả làm việc phù hợp
hơn. Nên thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại giữa lãnh đạo với VC-NLĐ và giữa
sinh viên với Nhà trường.
- Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa phục vụ
Đề nghị lãnh đạo Trường chú trọng hơn trong công tác vệ sinh giảng đường, nhà làm
việc, phòng đợi giảng viên và tuyên truyền ý thức của viên chức, giảng viên, sinh viên
trong việc ý thức giữ gìn vệ sinh trong toàn trường để Trường luôn xanh sạch đẹp; một số
phòng ban, chuyên viên chưa có lối làm việc chuyên nghiệp, chưa thân thiện với sinh viên,
nhiều thủ tục còn khá rắc rối; nhiều giáo viên trẻ còn mặc váy quá ngắn; viên chức của
một số phòng ban chưa thực sự làm việc hết công suất, chưa thực sự nhiệt tình trong công
việc. Lãnh đạo đơn vị nên quan triệt và giám sát chặt chẽ để hoạt động của mỗi đơn vị tốt
hơn; xây dựng văn hoá lắng nghe - sẻ chia. Môi trường làm việc thân thiện, trang phục lịch
sự, phù hợp với môi trường giáo dục, chăm lo đời sống viên chức để viên chức yên tâm
công tác; xây dựng Nhà trường công bằng, khuyến khích viên chức cống hiến, làm việc
cho sự phát triển chung, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hợp tác, thái độ
hòa nhã; mỗi cá nhân hoàn thành tốt công việc của mình; giúp đỡ đồng nghiệp khi cần;
đào tạo lại văn hóa công sở, kỹ năng mềm cho viên chức thật nghiêm túc và chất lượng.
Treo các bảng cấm hút thuốc tại các khu vực trong trường, cần có đồng phục của Nhà
trường nhằm tạo môi trường làm việc và quảng bá thương hiệu Trường Đại học Tây
Nguyên. Cần đề cao văn hóa ứng xử trong công việc, giữa giảng viên, sinh viên với các
đơn vị chức năng. Cần nâng cao chất lượng phục vụ, tính chuyên nghiệp của nhân viên các
phòng ban, tạo môi trường làm việc văn minh, lịch sự, không chửi bới, nhục mạ người
khác. Xử lí nghiêm các đối tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống. Nên chuyển từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ; nên dùng kết
quả đạt dược của công việc làm thước đo, không dùng ý kiến đánh giá để kết luận năng
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lực của VC-NLĐ. Giảng viên cũng cần quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của người học
(khó khăn của sinh viên thiếu thiết bị phục vụ học trực tuyến, sinh viên làm thêm nhiều
nên đầu tư ít thời gian cho việc học, sinh viên chán nản vì không theo kịp sự phát triển của
xã hội, sinh viên khó khăn hòa nhập cộng đồng, sinh viên bỡ ngỡ với môi trường đại học,
...). Thực hiện nghiêm túc “Văn hóa học đường” đã ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền phổ biến trong toàn Trường về văn hoá ứng xử. Đưa ra một số quy định như sinh
viên sư phạm phải ăn mặc chỉnh tề, có đồng phục, ... Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá văn
hóa công sở cho từng đơn vị và cá nhân; cần phổ biến, quán triệt đến toàn thể VC-NLĐ về
văn hóa chất lượng của Trường, không nói xấu đồng nghiệp, hãy coi nơi làm việc như ở
nhà.
- Hoàn thiện chế độ, chính sách về thu nhập, thu hút và đãi ngộ phù hợp cho giảng
viên, viên chức và người lao động
Chăm lo đời sống viên chức để viên chức yên tâm công tác, ví dụ: Giảng viên có học
vị tiến sĩ trở lên có bàn làm việc và có máy vi tính nối mạng. Thực hiện chính sách thu
nhập, thi đua khen thưởng theo hướng thực chất để khuyến khích các cá nhân phấn đấu vì
tập thể, xây dựng môi trường làm việc chung. Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
để GV, VC-NLĐ nắm vững tính chất công việc, quy trình làm việc, đồng thời có cơ chế,
chính sách, hỗ trợ kịp thời để động viên, khuyến khích VC-NLĐ hoàn thành tốt công việc.
Môi trường làm việc cần được đánh giá toàn diện trên các phương diện vật chất lẫn tinh
thần, không gian, cảnh quan lẫn thái độ, tinh thần làm việc. Cần tạo được cảm giác an
toàn, thân thiện, khuyến khích người lao động phát huy được tối đa năng lực cá nhân,
khiến người học cảm nhận được môi trường học tập tốt nhất và tích cực quảng bá, giới
thiệu về Nhà trường. Văn hóa của Nhà trường không nên chỉ được viết trên câu từ, văn
bản phải học thuộc mà cần được mỗi VC-NLĐ hiểu rõ và thực sự thể hiện được văn hóa
đó. “Chỉ số hạnh phúc” nên được Nhà trường xem xét về môi trường làm việc.
- Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học
Cần cải thiện tình trạng mạng Wifi, máy chiếu và quạt ở bàn giáo viên tại một số
phòng bị hỏng, phòng làm việc nóng, không có thông gió; đầu tư thêm trang thiết bị hiện
đại phục vụ công việc; tăng cường mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và
nghiên cứu khoa học (đặc biệt là trang thiết bị phục vụ thí nghiệm và chữa bệnh, ...), giảm
các khoản chi cho xây dựng cơ bản. Các giảng đường gần QL 14 còn bị ảnh hưởng tiếng
ồn; nên lắp đủ điều hoà cho các giảng đường nhà số 7,8,9. Sắp xếp thêm không gian làm
việc cho các Bộ môn; đầu tư thêm máy móc mới, mạng Internet mạnh hơn; cung cấp thêm
phòng sinh hoạt chuyên môn cho Khoa Ngoại ngữ, nâng cấp hệ thống thông tin và thư
viện. Cần có đủ thiết bị nghiên cứu cho viên chức giảng viên thoải mái làm việc.
- Cải tạo môi trường cảnh quan, không gian sinh hoạt an toàn và nâng cấp các dịch
vụ trong Nhà trường
Cần trồng nhiều cây xanh hơn nữa để tạo cảnh quan, nhất là cây sao xanh, không nên
trồng những cây không phù hợp. Cần chia khu giảng đường thành từng khu vực như khối
Sư phạm, khối Y dược, khối Kinh tế, khối Nông lâm, ... Khuôn viên trường cần sạch hơn,
phòng chức năng bố trí chưa hợp lý; phòng quá rộng, không sử dụng hết diện tích, phòng
lại quá hẹp gây cảm giác chật chội, thiếu không gian làm việc. Cần cải thiện nhà để xe cho
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SV và VC-NLĐ, tránh ùn tắc giờ cao điểm, thuận tiện và không gặp khó khăn di chuyển
vào giảng đường khi trời mưa. Đặt hộp thư góp ý tại các giảng đường; thêm thùng rác cho
các phòng của Nhà điều hành và các khu vực trước Nhà điều hành. Nên có một số người
hướng dẫn ở sảnh tiếp đón hỗ trợ người đến làm việc với các đơn vị; kiểm soát các đối
tượng bên ngoài vào trường tham gia các hoạt động bên trong Trường.
2.2.9. Tiêu chí 9: Mức độ hài lòng về chất lượng và môi trường làm việc
Bảng 2.9. Kết quả đánh giá mức hài lòng về chất lượng và môi trường làm việc
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
Điểm
TB
tính
Không
TT
Nội dung đánh giá
Bình
Hài
theo
hài
thường
lòng
thang
lòng
Likert
Thầy/Cô yêu thích công việc hiện tại
74,88
1
1,93
23,19
3,93
của mình
Luôn luôn tự hào khi làm việc tại đơn
77,05
2
1,93
21,01
3,97
vị, tại Trường Đại học Tây Nguyên
Trung bình
1,93
22,10
75,97
3,95
Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.9 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 9 với mức “hài lòng” là 75,97%; mức “bình thường” là 22,10%; mức
“không hài lòng” là 1,93%. Điểm hài lòng trung bình tính theo thang điểm likert là 3,95,
mức điểm này gần tiệm cận mức đánh hài lòng (4,0).

Biểu đồ 2.8. Tỷ lệ VC-NLĐ có ý định luân chuyển công việc
Biểu đồ 2.8 cho thấy kết quả khảo sát về ý định luân chuyển công việc, theo đó VCNLĐ có ý định luân chuyển công việc chiếm tỷ lệ 8,70%. Việc đội ngũ VC-NLĐ có ý
định luân chuyển công việc do một số nguyên nhân chủ yếu sau:
1.
Lương và chế độ phúc lợi còn thấp: “Thời gian đi làm nhiều lương cũng như các chế
độ khác còn thấp; lương là lý do tiên quyết, lương quá thấp, mức lương không đảm bảo
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đời sống, thấp hơn so với mặt bằng chung công việc; mức lương chưa thể đảm bảo cuộc
sống cho bản thân cũng như gia đình, chế độ tiền lương không đảm bảo cho cuộc sống
trong khi áp lực đi học để nâng cao trình độ quá lớn.
2.
Chưa được bố trí công việc đúng với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Áp lực công
việc, thường xuyên nhận các công việc không liên quan đến chuyên môn, sổ sách, môi
trường làm việc không thực sự tốt.
3.
Không yêu thích và cảm thấy không phù hợp với công việc hiện tại: Muốn học tiếp
và chuyển ngạch.
4.
Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng: Chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho giảng
viên giỏi cống hiến cho sự nghiệp chung.
5.
Môi trường làm việc chưa thật sự khuyến khích, tạo động lực cho VC-NLĐ: Cơ sở
vật chất, chế độ lương, thưởng chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhưng có thể tự khắc
phục, điều căn bản muốn chuyển nơi khác là do cách quản lý, trình độ của các cấp quản lý
không đạt chuẩn dẫn đến không sẵn sàng tiếp nhận cái mới; môi trường làm việc không
phù hợp, không có cơ hội phát triển, bị chèn ép; cần luân chuyển để nâng cao hiệu quả
công việc.
6.
Lý do cá nhân khác: Theo quy định phải thường xuyên thay đổi theo định kỳ và để
nắm bắt thêm các mảng công tác khác; thời gian làm một công việc quá lâu; không hài
lòng, công việc cần luôn có sự đổi mới, kích thích sáng tạo, không thể cả đời chỉ làm một
vị trí một công việc giống nhau.
2.3. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO GIẢNG VIÊN
Trong tổng số 414 lượt VC-NLĐ tham gia thực hiện khảo sát, có 304 người trực tiếp
tham gia vào công tác giảng dạy, chiếm tỷ lệ 73,43%. Kết quả khảo sát dành riêng cho đội
ngũ giảng viên về các điều kiện và công tác hỗ trợ giảng dạy/nghiên cứu như mức độ hài
lòng về trang thiết bị phục vụ phòng học; mức độ hài lòng về trang thiết bị phục vụ phòng
thí nghiệm/thực hành; mức độ hài lòng về điều kiện hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Nhà
trường (kinh phí, không gian, trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất, …); chất lượng phục
vụ của thư viện, … được thể hiện cụ thể dưới đây:
2.3.1. Tiêu chí 10: Điều kiện và công tác hỗ trợ giảng dạy/nghiên cứu
Bảng 2.10. Kết quả đánh giá mức hài lòng về điều kiện và công tác hỗ trợ giảng
dạy/nghiên cứu
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
Điểm
TB
T
tính
Không
Nội dung đánh giá
Bình
Hài
T
theo
hài
thường
lòng
thang
lòng
Likert
1,64
72,04
1 Tôi được phân công giờ giảng dạy công bằng
26,32
3,86
2 Tôi được sắp xếp lịch giảng dạy khoa học,
2,30
75,00
22,70
4,07
hợp lý
24,51
Trung bình
1,97
73,52
3,97
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Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.10 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 10 (điều kiện và công tác hỗ trợ giảng dạy/nghiên cứu) với mức “hài
lòng” là 73,52%; mức “bình thường” là 24,51%; mức “không hài lòng” là 1,97%. Điểm
hài lòng trung bình tính theo thang điểm Likert là 3,97, mức điểm này gần tiệm cận mức
đánh hài lòng (4,0) cho thấy mức hài lòng khá cao.
Bảng 2.11. Kết quả đánh giá mức hài lòng về trang thiết bị phục vụ phòng học
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
Điểm
TB
tính
Không
TT
Nội dung đánh giá
Bình
Hài
theo
hài
thường
lòng
thang
lòng
Likert
17,11
42,11
1 Máy chiếu
40,79
3,30
16,78
39,14
2 Loa
44,08
3,24
5,92
60,20
3 Ánh sáng
33,88
3,64
5,92
59,54
4 Bố trí phòng học
34,54
3,63
Được hỗ trợ kịp thời khi có sự cố về
21,05
39,14
5
39,80
3,21
máy móc, thiết bị
Nhìn chung, tôi hài lòng về phương tiện
10,20
49,67
6
40,13
3,45
hỗ trợ giảng dạy cho các môn lý thuyết
Trung bình
12,83
38,87
48,30
3,41
Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.11 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 10 (mức độ hài lòng về trang thiết bị phục vụ phòng học) với mức “hài
lòng” là 48,30%; mức “bình thường” là 38,87%; mức “không hài lòng” là 12,83%. Điểm
hài lòng trung bình tính theo thang điểm Likert là 3,41.
Bảng 2.12. Kết quả đánh giá mức hài lòng về trang thiết bị phục vụ phòng thí
nghiệm/thực hành
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
Điểm
TB
tính
Không
TT
Nội dung đánh giá
Bình
Hài
theo
hài
thường
lòng
thang
lòng
Likert
Có đầy đủ trang thiết bị máy móc đáp ứng
13,16
39,80
1
47,04
3,32
yêu cầu bài giảng
Được hỗ trợ sửa chữa hoặc thay thế kịp
19,74
31,25
2
49,01
3,13
thời
Có đầy đủ nội quy và quy định an toàn
4,93
50,99
3
44,08
3,53
trong phòng thí nghiệm/thực hành/thực tập
Được huấn luyện xử lý tình huống khẩn
13,82
39,80
4
46,38
3,29
cấp khi xảy ra sự cố
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Có đầy đủ trang thiêt bị bảo hộ lao động
cần thiết
Trung bình

8,22

48,36

43,42

3,40

11,97

46,97

41,05

3,33

Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 2.12 cho thấy, tỷ lệ đánh giá trung bình
chung của tiêu chí 10 (mức độ hài lòng về trang thiết bị phục vụ phòng thí nghiệm/thực
hành) với mức “hài lòng” là 41,05%; mức “bình thường” là 46,97%; mức “không hài
lòng” là 11,97%. Điểm hài lòng trung bình là 3,33.
2.3.2. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng về điều kiện hỗ trợ nghiên cứu khoa học của
Nhà trường (kinh phí, không gian, trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất, …)
Kết quả đánh giá mức độ hài lòng về điều kiện hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Nhà
trường (kinh phí, không gian, trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất, …) của đội ngũ giảng
viên thể hiện ở Biểu đồ 2.9. Kết quả cho thấy: mức độ “hài lòng” chiếm tỷ lệ 38%, mức độ
“bình thường” là 47%, tỷ lệ “không hài lòng” là 15%.

Biểu đồ 2.9. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng về điều kiện hỗ trợ nghiên cứu khoa
học của Nhà trường (kinh phí, không gian, trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất, …)
2.3.3. Chất lượng phục vụ của Thư viện
1. Kết quả khảo sát tần suất sử dụng Thư viện của giảng viên
Kết quả khảo sát về tần suất sử dụng thư viện của đội ngũ giảng viên của Trường thể
hiện ở Biểu đồ 2.10. Kết quả cho thấy: mức độ thường xuyên và luôn luôn sử dụng thư
viện chiếm tỷ lệ rất thấp (5%), trong khi tỷ lệ chưa bao giờ sử dụng là 5% và mức độ hiếm
khi hoặc thỉnh thoảng sử dụng chiếm tỷ lệ cao (90%).
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Biểu đồ 2.10. Kết quả khảo sát tần suất sử dụng Thư viện của giảng viên
2. Đánh giá mức độ hài lòng về nguồn tài liệu của Thư viện
Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của đội ngũ giảng viên về nguồn tài liệu của thư
viện thể hiện ở Biểu đồ 2.11. Kết quả cho thấy: mức độ “hài lòng” chiếm tỷ lệ 15%, mức
độ “bình thường” là 65%, trong khi tỷ lệ “không hài lòng” là 17%.

Biểu đồ 2.11. Kết quả đánh giá mức hài lòng về nguồn tài liệu của Thư viện
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3. Trang thiết bị máy tính tại Thư viện
Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của đội ngũ giảng viên về trang thiết bị máy tính
của thư viện thể hiện ở Biểu đồ 2.12. Kết quả cho thấy: mức độ “hài lòng” chiếm tỷ lệ
22%, mức độ “bình thường” là 65%, trong khi tỷ lệ “không hài lòng” là 13%.

Biểu đồ 2.12. Kết quả đánh giá mức hài lòng về trang thiết bị máy tính của Thư viện
4. Những điều giảng viên chưa hài lòng và mong muốn Thư viện cải tiến
Trong tổng số 304 ý kiến góp ý, có 118 ý kiến hài lòng hoặc không có ý kiến gì
thêm, chiếm tỷ lệ 38,82%. Bên cạnh đó có các ý kiến góp ý cụ thể mong muốn thư viện
cải tiến như sau:
Về thái độ phục vụ và quy trình làm việc: Nhân viên chưa nhiệt tình, cần nâng cao văn
hóa và chất lượng phục vụ người đọc, người học; nên có thái độ thân thiện hơn, nhiệt tình
và chuyên nghiệp hơn; sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý thư viện; sớm cập nhật
các bài giảng do GV nộp về cho sinh viên; tăng thời gian phục vụ, mở cửa thêm buổi
chiều và tối, thứ Bảy và Chủ nhật để tạo điều kiện cho SV học tập.
Về không gian và cách bố trí: Thư viện chưa được sạch sẽ, cách bài trí và bố trí không
gian chưa hợp lý, cần thiết kế lại không gian tự học cho sinh viên và giảng viên, cần có
không gian mở, kích thích tư duy và sáng tạo của người đọc. Hiện nay hiếm khi GV vào
thư viện do không có không gian đọc sách lý tưởng; không gian học tập đọc sách quá cũ,
và bố trí không hợp lý, nên có không gian mở tạo môi trường học tập thoải mái. Chỗ ngồi
cần rộng rãi, sạch sẽ và mát mẻ hơn. Nếu có thể hỗ trợ thêm máy pha cà phê tự động ở
một khu vực thư giãn, có thêm phòng để thảo luận nhóm. Thư viện không chỉ là nơi sinh
viên đến để ngồi học, cũng không phải là kho sách, các hoạt động của thư viện cần đa
dạng và khuyến khích được người đọc đến thư viện tra cứu tài liệu, tra cứu thông tin. Thư
viện cần một chương trình hoạt động tổng thể để thể hiện được vai trò thực sự cần phải có
của một thư viện trong Trường Đại học.
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Về cơ sở vật chất, hệ thống máy tính, mạng Internet: Cơ sở vật chất và thiết bị quá cũ,
cần thêm bàn ghế phục vụ người học, nâng cấp máy móc, máy tính quá cũ và chạy chậm,
sử dụng không hiệu quả. Nhiều máy không còn hoạt động được. Internet rất chậm, mạng
Wifi yếu, cần được nâng cấp; Chưa có ổ cắm điện cho máy tính cá nhân của người đọc.
Về số lượng và chất lượng đầu sách, tài liệu tham khảo: Còn ít tài liệu, đầu sách tham
khảo đặc biệt là tài liệu chuyên ngành; cập nhật thêm nhiều đầu sách để phục vụ việc
giảng dạy của giảng viên; sách chuyên ngành còn rất ít và chậm cập nhật; cần có thêm đầu
sách tham khảo cho GV THPT; cập nhật và xây dựng các tài liệu từ các nguồn tài liệu
rộng hơn, tài liệu uy tín để nâng cao mức độ phục vụ trong nghiên cứu khoa học và
chuyên môn; hiện tại tài liệu nghiên cứu chuyên sâu cho giảng viên hầu như không có;
thường xuyên cập nhật đầu sách và giáo trình tham khảo mới; bổ sung thêm một số sách
về văn học, tiểu thuyết văn học đương đại để nâng cao đời sống tinh thần; cần bổ sung
thêm sách nghiên cứu về Tây Nguyên; cần nguồn tài liệu về môn học GDQPAN nhiều
hơn.
Về cải tiến thư viện điện tử: Cần tiến hành số hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; liên kết,
hợp tác với Trường, Viện, Trung tâm học liệu trong nước và quốc tế để chia sẻ tài nguyên,
dữ liệu; tiến tới mua bản quyền khai thác tài liệu đặc biệt là các công bố khoa học từ các
nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước; chưa có hệ thống tài liệu online, không có các bài
giảng điện tử; xây dựng cổng thư viện điện tử để sử dụng nguồn tài liệu nước ngoài cập
nhật; đầu tư thêm các sách điện tử (bao gồm cả sách tiếng Việt và sách tiếng nước ngoài).
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Trong những năm qua, Trường Đại học Tây Nguyên đã nỗ lực không ngừng trong
việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển và tăng cường cơ sở vật chất, cải tiến nội
dung chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm thông tin, Thư
viện, các đơn vị và phòng chức năng, các hoạt động hỗ trợ dạy và học, nghiên cứu khoa
học, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, … Trong quá
trình đó, các ý kiến đánh giá, góp ý của đội ngũ VC-NLĐ và các bên liên quan có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng, là cơ sở để Nhà trường thực hiện những điều chỉnh, cải tiến liên tục để
không ngừng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, bảo đảm chất lượng đào tạo của Nhà
trường ngày càng được nâng cao phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mạng và Triết lý giáo dục của
Trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội;
Kết quả khảo sát về môi trường làm việc là cơ sở quan trọng để Nhà trường rà soát,
bổ sung và điều chỉnh các chính sách phù hợp về vật chất lẫn tinh thần, giúp GV, VCNLĐ có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.
3.2. Kiến nghị
Các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường, tùy theo chức trách và nhiệm vụ của mình,
cần nghiêm túc thực hiện, tham gia tích cực, có trách nhiệm trong hoạt động lấy ý kiến
phản hồi theo Kế hoạch khảo sát của Nhà trường nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;
Các đơn vị và cá nhân có liên quan trong Trường căn cứ vào kết quả khảo sát cần
nghiêm túc nhìn nhận, triển khai kế hoạch rà soát, cải tiến chất lượng trong thời gian đến,
văn bản về kế hoạch kế hoạch rà soát, cải tiến chất lượng (nếu có) của đơn vị gửi về Phòng
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Quin ly ch6t lugng (sau 15 ngdy k6

fi ngdy nhfln du-o. c b6o c6o ktit qui kh6o s6t) <t€ t6ng

tru&ng;
VC phia Nhi truong, cAn c6 s1r nghiOn criru, dAu tu th6m vA co sd v4t ch6t, trang thi6t
bihS trq vd phpc vg viQc dpy vd hgc, trang thi6t bi dO phpc vg ho4t dQng nghiOn cr?u khoa
hgc, ndng c6p trung tdm th6ng tin vd thu viQc, b6 sung c6c tdi liQu tham kh6o, ph6t tri6n
thu viQn diQn tu, tdng cucmg viQc liOn tet vOi c6c d6i t6c trong vd ngodi nu6c <16 chia s6 tii
nguy6n hgc thuflt, hqc liQu; thay d6i mQt s6 chinh s6ch vO ttdi ngQ, tao <ti6u kien d6 tnng
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phirc lgi vd thu nh4p cho dQi ngfi GV, VC-NLD;
Tdng cuong viQc tmg dUng C6ng nghQ th6ng tin trong c6c ho4t dQng qudn tri vd xt ly
c6ng viQc cta Nhd trucrng; OO an vi tri viQc ldm cAn nhanh ch6ng x6y dpg vd triiSn khai
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dtm viQc l0 trinh tg chti cira Nhd trudrng nhim theo kip xu th6 ph6t tri6n

chung;
C6ng khai, cq th0 h6a quy trinh ldm viQc cria timg c6 nhdn vd dcrn vi, d6ng thdi cAn
xdy dpg bQ c6ng cg, ti6u chi rO rdng, khoa hqc de ddnh gi6 vd gi6m s6t viQc thUc hiQn
nhiqm vq; viQc bti tri nhdn sy cAn phii xem x6t k! cdng vi bio <16m tinh hqp ly dga trOn so
trucrng c6ng t6c, ndng lgc thUc hiQn nhiqm vg vd trinh
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