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NGHỊ QUYẾT  

Ban hành bổ sung Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Sao Đỏ 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ; 

Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công 

Thương về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Sao Đỏ nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng trường Trường Đại học Sao Đỏ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng trường Trường Đại học Sao Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025;  

Căn cứ Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Sao Đỏ giai đoạn 2021 - 2025 

 Căn cứ vào biên bản phiên họp thứ tư Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ 

chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2021. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành bổ sung mục 9, chiến lược phát triển hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng trong Mục tiêu cụ thể (Mục III) Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học 

Sao Đỏ giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau: 

Phần III. 

III. Mục tiêu cụ thể 

9. Chiến lược phát triển hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

9.1. Mục tiêu 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, nhằm lan tỏa các giá trị cốt lõi của nhà trường đến xã hội. Thông qua các hoạt 

động kết nối, phục vụ cộng đồng làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường 

với các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương. 

Đảm bảo sự tham gia của các cấp quản lý, cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, 

đơn vị chuyên môn trong toàn trường và thực hiện theo đúng tiến độ, đi vào chiều sâu, 

đạt được hiệu quả thiết thực. 

9.2. Chỉ tiêu 

a) 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên được tư vấn, tuyên truyền về 

mục đích, ý nghĩa của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. 



a) Mỗi năm tổ chức cho viên chức và sinh viên thực hiện từ 5÷8 hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. 

c) Mỗi năm có từ 250÷300 lượt cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên tham gia 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. 

d) Đa dạng hóa các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng để thu hút được nhiều 

hơn nữa cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tham gia. 

đ) Định kỳ 01 lần/năm thực hiện khảo sát, báo cáo đối sánh sự hài lòng của cán bộ, 

giảng viên, nhân viên, sinh viên và các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng của nhà trường. 

9.3. Giải pháp thực hiện 

a) Hằng năm xây dựng kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng phù hợp với tình 

hình thực tiễn của nhà trường. 

b) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. 

c) Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng xu 

thế, nhu cầu của xã hội và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. 

d) Đẩy manh các hoạt động liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và 

theo Đề án của Bộ Công Thương. 

đ) Đẩy mạnh công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trong trường học. Các 

phong trào của Đoàn, Hội phải xuất phát từ thực tế và xu hướng phát triển của đoàn viên 

thanh niên.  

e) Sự hài lòng của cán bộ, giảng viên, sinh viên và các bên liên quan về hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng phải được xác lập cụ thể, khảo sát và đối sánh để cải tiến 

qua các năm. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị quyết này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (để báo cáo) 

- Đảng uỷ (để báo cáo); 

- Thành viên Hội đồng trường; 

- Cổng thông tin điện tử Trường; 

- Lưu: VT, HĐT. 

 

 


