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QUYET DINH 
ve viçe ban hành "Quy dinh ho¡t d�Ùng kêt nôi và phåe vå eÙng �ông 

cua Truong Dai hÍe Sr pham TDTT Hà NÙi 

HI�U TRUÖNG TRUONG �AI HOC SU' PHAM TDTT HA NOI 

Can ct Luát Giáo duc dai hoc ngày 18/06/2012 và Luát sira doi, bô sung mÙt só 

dieu cua Luat Giáo duc dai hoc ngày 19/11/2018: 
Can cù Nghi dinh 99/2019/NÐ-CP ngày 30/12/2019 cua Chinh phi quy dinh chi 

tiet và huóng dân thi hành mÙt só dieu cça Luát sira dói. bô sung mÙt só diêu cia Ludt 

Giáo duc �ai hoc; 
Can ci Thóng tir só 04/2016/TT-BGDDT. ngày 05/4/2016 cia Bo truong Bo Ciiio 

duc và Dào tao ban hành Quy dinh ve iêu chuan dánh giá chát l1rong ehrong irinh dao A 

go các trinh �Ù cua giáo duc dai hoc; 
Can cù Thong tu 12/2017/T7-BGDETngày 19/5/2017 cia BÙ trrong BÙ Giáo duc 

và Dào t¡o Quy dinh vë kiém dinh chát luong co so giáo duc dai hoc; 
Can cú Quyét dinh só 11/0Ð-HÐT, ngày 28/10/2020 cua HÙi dóng truong Trrong 

Dai hoc Su pham TDTT Hà NÙi ban hành Quy ehé tó chitc và hoat dông cia Trròng 
Dai hoc Su pham TDTT Hà NÙi; 

Theo de nghi cça Trrong phòng Tó chic eán bÙ và Truy�n thông 

THE D 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hành kèm theo Quyêt dËnh này *Quy dinh hoal dÙr g kêt nôi và phue 
vy cong dong" cça Truông Dai hÍe Su pham Thê duc Thê thao Hà NÙi. 

Dieu 2. Quyét dinh có hiÇu lyc kê të ngày ky. 
Dieu 3. Các ông (bà) Truong Phông Tô chúe cán bÙ và Truyen thông. Phòng lành 

chinh Tong hop và các don vË. cá nhân có liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyt 

dinh này 

HIEU TRUÖNG Noi nhn: 
- Nhu Dieu 3; 
- DU, HÐT (4é báo cáo); 
- Website truong (dé dua tin); 

Luu: VT, TCCB&TT. 
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BO GLAO DUC VA DAO TAO 
TRUONG DAI HOC SU' PHAM 
THE DUC THE THAO HA NQ 

cONG HOÀ XÄ HOI CHÚ NGH*A VI�T NAM 
DÙe lîp -Ty do Hanh phúc 

QUY DINH 
Ve hoat dÙng kêt noi và phue vy cÙng �ông cüa 

Truong Dai hÍc Sr pham Thê dye Thê thao Hà Noi 
(Ban hành kèm theo QÐ só:b64QÐ-�HSPTDTTHN ngiy Otháng 12 nám 2021) 

Chuong 
QUY DINH CHUNG 

Dieu 1. Pham vi diêu chinh và �ôi tuong áp dyng 
1. Vän bàn này Quy dËnh ho¡t dÙng kêt nôi và phuc vu công dong cua Truong Dai 

hoc Su pham Thê dye Thê thao Hà NÙi (sau dây goi t�t là Nhà ururong) bao gom: Pham 
V1. noi dung kêt nôi và vå phåc vå cÙng dông. trách nhiÇm cça các don vi. tô ehre. cà 

nhan Nhà truong. 

2. Quy dinh này áp dung dôi vÛi các don vi, tó chic, doàn thÃ thuÙc. trre thuÙc. 
can bo. vien chúc, sï quan, nguÝi lao dÙng, nguoi hÍc cça Nhà truong. 

Diêu 2. Gi£i thich të ngï 
Trong Quy �Ënh này, các ti ngï duói dây duoc hieu nhu sau: 
1. Kêt noi là sy liên kêt giïa Nhà truong vói các bên liên quan. 
2. Phuc vy cÙng dông là các hoat dông g�n lien vói viÇc giäi quyêt nhïng ván de 

cu the cua cong dông. góp phân phát uriên Nhà truong và x� hÙi. 

Diêu 3. Mye �ich, yêu câu 
1. Muc dich 
a) Nang cao ý théc, trách nhiÇm cça Nhà truong, các don vË,. tò chúc, �oàn the. 

vién chúc. lao dÙng, nguoi hÍc và các bên liên quan trong viÇe xây dung. to chirc và 
tham gia các ho¡t �Ùng kêt nôi và phue vy cong dông. 

b) Tung buóc xây dung. nâng cao vän hóa chât lugmg giáo duc. s mang. tànm nhin 
và giá tr/ côt lõi cça Nhà truong. 

2. Yeu câu 
a) Thyc hiÇn dúng chç truong, duong lôi cça �äng, chinh sách. pháp lut cua Nhà 

nudc. quy ché cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o, quy dinh cça Nhà truong và các bên lien 

quan. 
by Hogt dong kêt nôi và phue vu cong dông phái duge xác dinh cy the o ting linh 

vyc. dugc thyc hiÇn thuong xuyén, hiÇu quà và phü hop vói tinh hinh thre té cça Nhà 
truong. 

c) Xác dinh ro nÙi dung. hinh thire tó chire các hoat dong kèt noi và phue vu eong 
dông cça Nhà truong, 

d) Hoat dÙng kêt nôi và phåe vå cong dông luon durge cai tien de dap úng nhu cau 
x� hÙi. 

Chrong I 
PHAM VI KÉT NÓI VÀ PHrC Vr CONG DONG 

Diêu 4. Ket noi vói chính quyên các câp 
Nhà truong kêt nôi vói chính quyên các câp xây dung moi lién hÇ. hop tác trong 

dào t¡o, sù dång nguôn nhân lyc: hop tác nghiên céu khoa hÍc và chuyên giao de tài, 



dr an ra cóng dong: tò chie hÙi nghi. hÙi thào vè phát triên TDTT, kinh tÃ- x� hÙi cüa 
dja phuong và ho¡t dông tinh nguyÇn, nhân d¡o, tür thiÇn vi công dông. 

Diêu 5. Kêt nôi vói các co quan, don vË, doanh nghiÇp, nhà sr dång lao 

dÙng 
Nhà truong phôi hÍp vÛi các co quan, don vi, doanh nghiÇp, nguoi sù dång 

lao dong trong các ho¡t dÙng phát trién dào tao dáp úng yêu càu xa hÙi nhu: Tham 
gia dão tao. hoàn thien chrong trinh dào tao, chuân dàu ra, thäm do ch¥t lugng dao 
tao. khao sát nhu câu dào tao, dào t¡o theo dja chi, thiêt lâp co sß thyc hành, thuc 

ap. hoe ngne. tp nghè.: các ho¡t dÙng nghiên céru khoa hÍc và chuyén giao cóng 
nghe. phát triên co sß h¡ tâng và các ho¡t dÙng tu vân, huóng nghiep, viÇc làm, ho 
trg nguoi hÍc. 

Dieu 6. Két nói voi cÙng �ông quocte 
Nhà truong lhra ehon dôi tác dê ký két váà Iriên khai các thoa thun hop tác trong 

hogt dong dào tao. nghien cu khoa hÍc và chuyén giao công nghÇ; täng cuong, hô ro 
c ST t chäi. trang thiet bi. máy moc eho Nhà truong; các ho¡t dÙng hop tác quoc te 

hác theo quy dinh eua pháp lut ViÇ1 Nam. 

Chrong III 
NOI DUNG KÉT NÓI VÀ PHrC Vr CONG �ÓNG 

Dieu 7. Kêt nõi và phye vg cÙng �ông trong linh vye �ào t¡o, bôi duöng 
1. Hgp tác xây dång và phát triên chuong trinh dào t¡o; phôi hop tô chéc quá trinh 

dão tao và dánh giá kêt quà dào t¡o theo huóng phát huy n�ng lue nguòi hoc, dáp úung 
nhu câu xä hÙi. gån viÇc �ào t¡o vÛi m¡ng lurói nguÝi së dung lao dông. 

2. Thuc hiÇn chuong trinh liên kêt dào tao vÛi các co sß giáo dåc dào t¡o trong 

nuoc và nuóc ngoài. 

3. To chúc các khóa dào tao, tâp huân, bôi durông ngån h¡n vê chuyên môn, nghiÇp 

4. Phoi hop diêu tra, khào sát, dy báo nhu câu dào t¡o nguôn nhân lye cça xâ hÙi: 
Khao sát tinh hinh viÇe làm cça nguoi hÍc sau khi tôt nghiÇp và khäo sát chât lugng dào 
lao cua Nhà truong. 

5. Cung câp thông tin vê Ngành, chuong trinh dào t¡o, v/ trí viÇc làm cça nguoi 
hoc sau khi tôt nghiÇp và tô chúc chuong trinh tu vân tuyên sinh cça Nhà truong. 

Dieu 8. Kêt nôi và phye vy cÙng �ông trong lînh vye nghiên eru khoa hÍe và 

chuyên giao công nghÇ 
1. Phoi hop tô chéc nghiên cuu và chuyên giao kêt quà nghiên céu các dê tài, d 

án khoa hoc công nghê phue vu loi ich cÙng dông và phát triên TDTT, kinh te - x� hÙi 

dia phuong. 
2. Xáy dung. triên khai, phát triên các djch vå chuyên giao công nghÇ dáp úng nhu 

cau xa hÙi vå phù hop vói tinh hinh thåc tê cça Nhà truong. 
3. Tó chúrc hÙi nghi, hÙi thåo khoa hoc vè các l+nh vrc liên quan dên ho¡t dÙng 

dào tao cua Nhá truong. 
Dieu 9. Kêt nôi và phye vu cÙng dông trong l+nh vye tu vân
1. Tham gia các hiÇp hÙi nghê nghiÇp có liên quan dê tu vân vê các ngânh dào tao 

cua Nhà truong. 
2. Tu ván. phàn biÇn viÇc xây dung, triênl 

phong trào TDTT và kinh tê -x� hÙi cça dja phuong. 

3. Xay dung chuyên dÃ và tó chúrc ho¡t dÙng tu vân vè chuyên mon, nghiÇp vu cho 
các bên liën quan. 

hai các chinh sách, kê ho¡ch phát triên 



Chrong V 

DIEU KHOÁN THI HÅNH 

Dieu 14. Khen thwöng, ký lut và tô chrc thye hiÇn 
1. Các don vË, cá nhân trong và ngoåi Nhà truong có nhiêu dóng góp trong cáce 

hogt dong kêt nöi và phue vy cong dông cça Truong ��i hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi 
duoe Hiçu truong nem xét khen thuong trên co sß sß dê xuât cça Phòng Tô chéc cán 
bo và Truyèn thöng. 

2. Cac don vi. cá nhân trong Nhà truong neu vi ph¡m, tùy theo tính chât, mée dÙ 
se bË xem xét xu lý ký lut theo quy dinh. 

3. Trong quá trinh thrc hiÇn, nêeu có vuóng mac, các tâp thÃ và cá nhân phàn ánh 
ve Nhà truong qua Phòng Tó chéc cán bÙ và Truyên thông �é tham muu cho HiÇu 
truong nem xét séa doi. bô sung cho phü hãp./ 

HI�U TRUÖNG 

0, TRUONG 
0AI HOC SU PHAH 
1HE 

Nguyen Duy Quyêt 

A 



DiÁu 10. Két nói và phue vu cÙng dông trong linh vyc ho tro ngwöi hÍc 
1. Ho tro nguroi hÍe tiêp cân cáe nguôn lrc vê hÍe liçu. ky thuát. ký n�ng. nguón 

tài chinh.. phåe vu tt quá trinh hÍc tp. 
2. To chúre thre hiçn các nÙi dung, biçn pháp, công tác tu vån tâm lý. huÛng 

nghiep. viÇ¢ làm, dào t¡o ký n�ng. hÙ tro nguoi hÍc khöi nghiÇp. 
3. Xay dung mang luói nhà luyên dung, phôi hop tô chéc hÙi nghi giói thiçu viçc 

làm và nåy dung co so dë liçu. cung câp thông tin nguoi hÍc tôt nghiÇp cho nhà tuyn 
dung. 

4. Xay dung co chê phôi hop, tao diêu kiçn dê nguoi hÍc dugc tham gia các hoat 
dÙng ve chuyèn môn. nghiÇp vu. v�n hóa. vän nghÇ, thê thao, câu l¡c bÙ hÍc thuât vói 
các bên liên quan. 

Dicu 11. Kêt nôi và phye vå cÙng �ông trong các hoat �Ùng tinh nguyÇn, nhân 

dao 
1. To chue các ho¡t dÙng tinh nguyên, nhân d¡o. tir thiÇn nhur: Mùa hè xanh. hien 

mau nhân d¡o. tiep suc mùa thi. quyên góp. üng hÙ quý vi nguoi nghèo. üng hÙ dong 
bào b/ thien tai. lk låt. üng hÙ nan nhân chât dÙc da cam/dioxin. trao hÍc bông .. 

2. Tham gia các ho¡t dÙng giao luu, hop tác. trao dôi kinh nghiÇm giïa Nhà truong 
VOi cac ben liên quan nham quàng bá thurong hiÇu. hinh ånh cua Nhà truong ra cÙng 

dong. 
Chuong IV 

TRÁCH NHIiÆM CÜA NHÀ TRUÒNG 

Diêu 12. Trách nhiÇm cüa HiÇu truong 
1. C�n c tinh hinh thuc tê cça Nhà truong, tô chúe chi d¡o thuc hien các ho¡t 

dong kêt nôi và phåc vå cÙng dông theo các �iêu 7, 8, 9. 10 và 1l cça Quy dËnh này 
2. Phe duyÇt kê hoach hoat dÙng kêt nôi và phåc vu công dôr.3 giai do¡n. häng 

nam cça Nhà truòng và chi �¡o, tô chúc thrc hiÇn. 
3. Bao däm các diêu kiÇn nh�m phát huy vai trò cça tô chúc, doàn thê trong viÇc 

trien khai thrc hiÇn hoat �Ùng kêt nôi và phåc vå cÙng dông cça Nhàtruong. 
Dieu 13. Trách nhiÇm.cüa các tô chúc, cá nhân thuÙc, tråe thuÙc truong 
1. Phòng Tô chéc cán bÙ và Truyên thông 
a) Là don vË �âu môi tham muru cho HiÇu trurong ban hành Kë ho¡ch hoat dÙng kêt 

noi và phuc vå cÙng dông; theo dõi, giám sát quá trinh triên khai. tô chéc thrc hiÇn hoat 
dong ket nôi và phåc vu công dông t¡i các don vi; báo cáo kêt quà triên khai thre hiÇn 
và dé xuât khen thuong, ký luât tâp thê, cá nhân có thành tích ho·ãc vi ph¡m các ho¡t 
dong kêt noi và phåc vu công �ông cça Nhà truong h£ng n�m. 

b) Báo cáo kêt quà thrc hiÇn các ho¡t dÙng kêt nôi và phuc vå cÙng dông häng 
n�m cça Nhà truong và luu trï hô so minh chúng theo quy dËnh. 

2. Các don vi, tô chúc, doàn thêtruc thuÙc 
a) Xay dung kê ho¡ch, triên khai, tô chérc thrc hiÇn hoat dÙng kêt nôi và phuc vu 

cong dong theo chúc n�ng, nhiÇm vy cça don vi, phù hop vói kê hoach häng n�m cua 
Nhà truong. 

b) Báo cáo kêt quå triên khai, thåc hiÇn ho¡at dÙng kêt nôi và phåc vå cong dông 
cça don vi/ minh vê Nhà truong qua Phòng Tô chérc cán bÙ và Truyên thông truóc ngày 
31 tháng 6 h�ng n�m và luu trï hô so minh chúng theo quy dËnh. 

3. Doi voi giäng viên 
Xây dung kê ho¡ch, triên khai, tô chúc thue hiÇn hoat dÙng kêI nôi và phuc vu 

công dông theo chê dÙ làm viÇc cúa giàng viên và báo cáo kêt qua trièn khai, thure hiÇn 
de làm c�n cú �ánh giá phân lo¡i viên chúc, nguoi lao dÙng häng n�m. 



TRUÖNG DAI HOC SU PHAM cONG HOA X HOI CHn NGHIA VIET NAM 
THE DUC THÈ THAO HÀ NOI 

PHONG TTCB&TT 
DÙc lp-Ty do -Hanh phúe 

Hà Noi, ngày 24 tháng 03 n�m 2022 

Kinh giri: BÙ phn Dr thào Quy dinh - Phòng Tô chéc cán bÙ và Truyên thông; 

Tren ca so �ê nghË cüa BÙ phân Dy thào Quy dËnh - Phòng Tô chéc cán bÙ và 

Truyen thông ve viÇc thâm �Ënh lân 03 "Quy dËnh ho¡t �Ùng kêt nôi và phåc vy 

cong dong". 
Ket quà thâm �Ënh nhu sau: 
I. HINH THÚC CÚA V�N BÁN 
Co ban thuc hiÇn �úng theo quy �Ënh vê cách trinh bày vän bàån cça Nghi dinh 

so 30/2020/NÐ-CP ngày 05/3/2020 cça Chính phç vê công tác v�n thu. 

II NOI DUNG CnA V�N BÅN 
Phù hop vÛi quy dinh cça pháp lut. 
I. NHAN XÉT VÀ KÈN NGH. 
- Bo phân Pháp chê - Phòng Tó chúc cán bÙ và Truyên thông �ông ý vê nÙi 

dung và hinh thúc cça v�n bân. 
- De nghË BÙ phn dy thào v�n bàn Phòng Tô chéc cán bÙ và Truyên thông 

nÙp vè BÙ phn pháp chê 01 bàn Quy chÃ sau khi ban hành. 7 

Noi nhan: 
- Nhu kính giri; 
Luu: TCCB&TT. 

KT. TRUÖNG PHÒNG 
PTP. TÓ CHÚC CÁN BO VÀ TRUYÈN THÔNG 

Nguyen V�n Hung 

1 


