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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội,  ngày 21  tháng 7 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các đơn vị đào tạo; 

- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. 

        

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19, thực 

hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố Hà Nội và Đại học Quốc 

gia Hà Nội (ĐHQGHN), các đơn vị thành viên, trực thuộc của ĐHQGHN trong 

đó có các đơn vị đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đã quán triệt và triển khai 

thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thiết thực, cụ thể, vừa bảo 

đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa giữ vững ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ 

theo kế hoạch, đồng thời cũng quan tâm, chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh 

thần của cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, người lao động, học sinh, sinh viên, 

học viên sau đại học (gọi tắt là sinh viên) tại các đơn vị. ĐHQGHN ghi nhận và 

đánh giá cao thành quả đó của các đơn vị. 

Tuy nhiên hiện nay, do sự bùng phát trở lại ngày càng phức tạp, khó lường 

của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, Việt Nam, trong đó có Thành phố Hà Nội, 

khiến cho đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, sinh viên tiếp tục gặp khó 

khăn, nhất là các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang ở lại Hà Nội. 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh dự báo còn phức tạp, kéo dài, ĐHQGHN đề 

nghị các đơn vị thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị đào tạo chỉ đạo công tác phối hợp với các tổ chức, 

đơn vị liên quan, trong đó có Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên để kịp thời rà soát, 

thống kê số lượng sinh viên của đơn vị (gồm cả sinh viên Việt Nam và sinh viên 

quốc tế) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang tiếp tục ở lại Hà Nội (thuê 

chỗ ở bên ngoài và nội trú tại các Ký túc xá) để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 

kịp thời, cụ thể (cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tài chính, miễn giảm học phí...) nhằm 

giúp sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. 

2. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

đào tạo để cùng tiến hành rà soát, lập danh sách sinh viên nội trú của từng đơn 

vị, đồng thời căn cứ điều kiện và tình hình thực tiễn của Trung tâm để tiếp tục 
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có các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, 

tạo mọi điều kiện và giúp đỡ sinh viên đang nội trú tại các Ký túc xá để các em 

yên tâm sinh hoạt, học tập với phương châm “không để sinh viên nào thiếu các 

nhu yếu phẩm cần thiết”. 

3. Kết quả triển khai công tác rà soát, hỗ trợ sinh viên đang tiếp tục ở lại Hà 

Nội gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị đề nghị báo cáo bằng 

văn bản về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị & Công tác Học sinh Sinh viên) trước 

ngày 15/8/2021. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

     - Như trên; 

     - Giám Đốc (để b/c) 

     - Công đoàn ĐHQGHN (để p/h); 

     - Đoàn TN- Hội SV (để p/h); 

     - Phòng TT&QTTH (để đăng website); 

     - Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, P.20.  

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

                             

     
 Nguyễn Hoàng Hải 
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