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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
   

QUY ĐỊNH  
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

(Ban hành theo Quyết định số 813/QĐ-ĐHSPKT-TCCB, ngày 23/3/2015) 

A. Chức năng: 

1. Đề xuất các mục tiêu, giải pháp chiến lược; điều chỉnh các mục tiêu chiến lược 
ngắn hạn và dài hạn của nhà trường; 

2. Triển khai, giám sát việc thực hiện các kế hoạch chiến lược phát triển trường; 
3. Thừa lệnh Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo các đơn vị về thực hiện kế 

hoạch chiến  lược của nhà trường. 

B. Nhiệm vụ cụ thể: 

1. Xây dựng quy trình chiến lược: 

- Chủ trì đề xuất xây dựng chiến lược phát triển nhà trường phù hợp với môi 
trường bên trong và bên ngoài;  

- Xác định và đề xuất ý kiến tư vấn định hướng cho các chiến lược - khác và mô 
hình hoạt động mới để nhà trường phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập 
quốc tế;  

- Định kỳ hàng năm tổ chức rà soát, biên soạn và trình phê duyệt kế hoạch chiến 
lược của Trường. 

2. Thực hiện quy trình chiến lược:  
- Chủ trì quản lý, triển khai, giám sát viêc thực hiện các chiến lược của nhà 

trường; 
- Định hướng, cập nhật thông tin trong kế hoạch chiến lược của nhà trường trình 

Ban giám hiệu và Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường.   
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu điều chỉnh cơ cấu tổ chức, điều 

chỉnh các quy trình hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường;  
- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông về chiến lược phát triển trường 

đến các bên liên quan để xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhà 
trường hiệu quả;  

- Đánh giá; báo cáo đột xuất, định kỳ tổng kết hoạt động của các đơn vị trong 
thực hiện kế hoạch chiến lược và các mục tiêu chiến lược. 

3. Điều chỉnh chiến lược:  
- Chủ trì thực hiện phân tầng thực hiện kế hoạch chiến lược đến các đơn vị 

phòng/khoa/ban;  
- Quản lý dữ liệu chiến lược để tư vấn ra quyết định về chiến lược và hoạt động 

chiến lược;  
- Định kỳ hiệu chỉnh kế hoạch chiến lược của Trường. 

4. Quản trị và giám sát cơ cấu chiến lược:  






