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QUY ĐỊNH  

Về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng  

của Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHPVĐ ngày       tháng       năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng) 

 

I. Mục đích và đối tượng áp dụng  

1. Mục đích 

- Xác định mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi thực hiện các hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng. 

- Xác định rõ nội dung, giải pháp thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng của Nhà trường.  

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhà trường, các đơn vị, các tổ chức đoàn 

thể, cán bộ viên chức, người lao động, người học và các bên liên quan trong việc 

xây dựng kế hoạch, tổ chức và tham gia các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được áp dụng đối với tất 

cả các đơn vị, các tổ chức đoàn thể và cá nhân trong Trường Đại học Phạm Văn 

Đồng, đồng thời thông tin đến các bên liên quan trong cộng đồng để biết, phối hợp 

hoặc hỗ trợ thực hiện. 

II. Giải thích từ ngữ liên quan 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới dây được hiểu như sau: 

1. Kết nối: Là sự liên kết giữa Nhà trường với các bên liên quan. 

2. Cộng đồng: Là nhóm người có tính tổ chức, có cùng các đặc điểm hoặc 

mối quan tâm chung, tùy theo tính chất và quy mô của mỗi hoạt động, cộng đồng 

có thể là bên trong và bên ngoài Nhà trường (địa phương, quốc gia, quốc tế). 

3. Phục vụ cộng đồng: Là những hoạt động được thực hiện bởi một hoặc 

nhóm người tình nguyện, gồm cán bộ viên chức, sinh viên, các nhóm, tổ chức đoàn 

thể, bộ môn, đơn vị thuộc Trường phục vụ trên nền tảng phi lợi nhuận, đảm bảo 

đúng pháp luật quy định nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng, góp 

phần phát triển Nhà trường và xã hội. 

III. Mục tiêu kết nối và phục vụ cộng đồng 

1. Đáp ứng đầy đủ và kịp thời các yêu cầu đến từ cộng đồng trong phạm vi 

khả năng và nguồn lực của Nhà trường. 

2. Góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và các nguồn 

lực của cộng đồng. 
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3. Góp phần đáng kể vào việc phát triển năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường. 

4. Đáp ứng các nội dung trong công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường, 

đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Nhà trường đối với sự phát triển 

của cộng đồng. 

IV. Nguyên tắc kết nối và phục vụ cộng đồng 

1. Kết nối và phục vụ cộng đồng được xem là một trong các mục tiêu cốt lõi 

của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, là mục tiêu, động lực phát triển của 

Nhà trường. 

2. Kết nối và phục vụ cộng đồng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ 

trợ tương hỗ giữa Nhà trường và cộng đồng, đồng thời thể hiện sự đóng góp của 

Trường đối với sự phát triển cộng đồng với mục tiêu không vì lợi nhuận. 

3. Nhà trường có chính sách khen thưởng, ghi nhận thành tích đóng góp của 

các tập thể, cán bộ viên chức và người học tham gia vào các hoạt động phục vụ 

cộng đồng tương xứng với mức độ đóng góp của tập thể, cá nhân. Đồng thời có cơ 

chế hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất để hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

đạt hiệu quả nhất. 

V. Phạm vi kết nối và phục vụ cộng đồng 

1. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động trong 

các hoạt động phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội: Tham gia đào tạo; 

đào tạo theo yêu cầu; thiết lập cơ sở thực hành, thực tập trong hoạt động hỗ trợ 

phục vụ đào tạo; các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 

phát triển cơ sở hạ tầng; các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, việc làm, hỗ trợ 

người học. 

2. Phối hợp với chính quyền các cấp: Nhà trường kết nối với chính quyền 

các cấp xây dựng mối liên hệ, hợp tác trong đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực; 

hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao đề tài, dự án ra cộng đồng; tổ chức 

hội nghị, hội thảo về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia các 

hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng. 

3. Phối hợp với cộng đồng quốc tế: Nhà trường lựa chọn đối tác để ký kết 

và triển khai các thỏa thuận hợp tác trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ; tăng cường, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

máy móc cho Nhà trường và các hoạt động hợp tác quốc tế khác theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

VI. Nội dung kết nối và phục vụ cộng đồng 

1. Kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

- Hợp tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (tư vấn, phản biện, 

thẩm định chương trình đào tạo) với các bên liên quan; phối hợp tổ chức quá 
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trình đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo theo hướng phát huy năng lực người 

học, đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn việc đào tạo với sử dụng lao động. 

- Thực hiện chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đào tạo 

trong nước và nước ngoài. 

- Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các buổi hội thảo, 

khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, chuyên đề về chuyên môn, nghiệp 

vụ. 

- Cung cấp thông tin về ngành, chương trình đào tạo, vị trí việc làm của 

người học sau khi tốt nghiệp và tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh của Nhà 

trường. 

- Kết nối với doanh nghiệp, cựu sinh viên, người nổi tiếng để hỗ trợ, phát 

triển kỹ năng mềm cho sinh viên. 

2. Kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ 

- Phối hợp tổ chức tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu 

các đề tài, dự án khoa học công nghệ phục vụ lợi ích cộng đồng và phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Xây dựng, triển khai, phát triển các dịch vụ chuyển giao công nghệ đáp 

ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về các lĩnh vực liên quan đến hoạt 

động đào tạo của Nhà trường. 

- Hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi các cấp (cấp tỉnh, quốc gia, quốc 

tế). 

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

3. Kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực tư vấn, đánh giá 

- Tham gia vào các tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan để tư vấn, đánh 

giá về chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng cơ sở giáo dục khác có liên 

quan. 

- Tham gia tư vấn, phản biện, thẩm định việc xây dựng, triển khai các chính 

sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Xây dựng chuyên đề và tổ chức hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp 

vụ cho các bên liên quan trong và ngoài Nhà trường. 

4. Kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực hỗ trợ người học 

- Hỗ trợ người học tiếp cận các nguồn lực về học liệu, cơ sở vật chất, tài 

chính, học bổng, hỗ trợ kỹ thuật,... nhằm phục vụ tốt cho quá trình học tập của 

người học. 
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- Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp, công tác tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp, việc làm, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ người học khởi nghiệp, đổi mới sáng 

tạo,... 

- Xây dựng kênh thông tin kết nối các doanh nghiệp, phối hợp với doanh 

nghiệp, nhà sử dụng lao động tổ chức hội nghị giới thiệu việc làm và xây dựng 

cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin của người học cho các doanh nghiệp, nhà sử 

dụng lao động. 

- Phối hợp, tạo điều kiện cho người học được tham gia vào các hoạt động 

về chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ học 

thuật với các bên liên quan, các hoạt động mang lại uy tín cho Nhà trường. 

5. Kết nối và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động tình nguyện, nhân 

đạo, từ thiện 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện như: Mùa hè xanh; 

hiến máu nhân đạo; tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường; quyên góp, ủng hộ 

quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, trẻ em lang thang, 

người già neo đơn, người khuyết tật; ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam; trao 

học bổng,... 

- Tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo 

vệ môi trường; về phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội,... 

- Tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Nhà 

trường với các bên liên quan nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Nhà 

trường ra cộng đồng. 

VII. Giải pháp thực hiện 

1. Tăng cường sự tiếp cận của cộng đồng đối với hệ thống cơ sở vật chất 

của Nhà trường: Mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng của cộng đồng đối với 

cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; nghiên cứu khoa học; văn hóa, văn nghệ; thể dục 

thể thao của Trường. 

2. Tăng cường các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn kết 

với cộng đồng: Lồng ghép các hoạt động dạy và học có sự gắn kết với cộng 

đồng; tổ chức các hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực 

cho cộng đồng; chú trọng các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

nhằm mục tiêu phát triển cộng đồng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng 

trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xem hoạt động phục vụ cộng 

đồng là một trong những tiêu chí để xem xét điều kiện tốt nghiệp của sinh viên 

nhằm hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo. 

3. Tăng cường trao đổi, chia sẻ tri thức giữa Nhà trường và cộng đồng: 

Đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ thông tin về chủ trương, chính sách, khoa học, 
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văn hóa, giáo dục giữa Nhà trường với cộng đồng; chủ động tham gia góp ý, 

phản biện khoa học các vấn đề của cộng đồng. 

4. Tăng cường các hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng: Đẩy mạnh 

các hoạt động tình nguyện nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của cộng đồng; chủ 

động đề xuất và phối hợp với các bên liên quan trong cộng đồng để triển khai 

các hoạt động vì mục tiêu phát triển cộng đồng. 

VIII. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng 

- Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức 

thực hiện các nội dung của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại mục VI 

của Quy định này. 

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng hàng năm 

của Nhà trường, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo kế hoạch hàng năm. 

- Bảo đảm các điều kiện nhằm phát huy vai trò của tổ chức, hội, đoàn thể 

trong việc triển khai thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của 

Nhà trường. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị, đoàn thể 

2.1. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - Quan hệ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp: 

Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch kết nối và 

phục vụ cộng đồng của Nhà trường hàng năm; thực hiện theo dõi, giám sát, báo 

cáo kết quả thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường 

định kỳ hàng năm. 

2.2. Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên: Cụ thể 

hóa các Quy định, chế độ để ghi nhận và khuyến khích các tập thể, cá nhân tham 

gia vào các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. 

2.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí hàng 

năm cho việc hỗ trợ các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. 

2.4. Phòng Hành chính - Quản trị:  

- Phối hợp với các Khoa quản lý các phòng thực hành, thí nghiệm để tham 

mưu xây dựng cơ chế, chính sách cho việc hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện 

thực hành, thí nghiệm cho các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. 

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - Quan hệ Doanh nghiệp và 

Khởi nghiệp, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, 

Đoàn Thanh niên, Hội SV và các đơn vị có liên quan tổ chức truyền thông, giới 

thiệu về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường. 

2.5. Các đơn vị thuộc Trường: Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị và của cá nhân trong đơn vị theo chức 

năng, nhiệm vụ, gửi Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - Quan hệ Doanh nghiệp và 
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Khởi nghiệp định kỳ đầu năm học để tổng hợp, tham mưu ban hành. Triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng 

của cá nhân và đơn vị mình về Nhà trường qua Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - 

Quan hệ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp trước ngày 30/7 hàng năm; thực hiện 

việc so chuẩn, đối sánh kết quả thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng giữa các năm với nhau theo Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh chất 

lượng giáo dục Trường Đại học Phạm Văn Đồng (ban hành kèm theo Quyết 

định số 470/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/10/2019) và thực hiện việc lưu trữ minh 

chứng theo quy định. 

2.6. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục: Chủ trì việc thu thập 

minh chứng liên quan đến hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong toàn 

Trường. 
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