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Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: Trước tình hình dịch Covid - 19
diễn biến hết sức phức tạp, Hà Nội thực hiện nghiêm giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, sinh viên ở ký túc xá thuộc
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) gặp ít nhiều khó khăn
trong 2 đợt giãn cách kéo dài.  Ngày 13.8.2021 Giám đốc
TTHTSV đã kí quyết định hỗ trợ cho 617 HSSV đang nội trú tại
2 KTX Mễ Trì và Ngoại ngữ (bao gồm 91 sinh viên quốc tế và
529 sinh viên Việt Nam) mỗi phần quà trì giá 150.000 đồng tiền
mặt. Đại diện Ban quản lý 02 KTX đã trao tận tay các phần quà
tới HSSV. Sau đó, dưới sự hợp tác và hỗ trợ của các đơn vị trong
và ngoài ĐHQGHN cùng nhiều tổ chức cá nhân đã hỗ trợ cho
hàng trăm học sinh sinh viên tại 03 KTX Mễ Trì, Ngoại Ngữ,
Mỹ Đình tổng trị giá quà và tiền mặt là hơn 800 triệu đồng.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Ngày 02/8,
đồng chí Lê Quốc Minh (Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên
tập Báo Nhân Dân) trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ sinh viên
Trường ĐHKHXH&NV đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch
bệnh Covid-19. GS.TS Hoàng Anh Tuấn (Hiệu trưởng Nhà
trường) đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ. GS.TS Hoàng Anh Tuấn cho
biết hiện có khoảng hơn 1.000 sinh viên đang rất khó khăn trong
đợt thực hiện giãn cách xã hội. Sự hỗ trợ kịp thời của Báo Nhân
Dân là rất đáng trân trọng. Nhà trường sẽ kịp thời chuyển số tiền
hỗ trợ đến các sinh viên

Khoa Quốc tế: Trong ngày 14/8/2021, Khoa Quốc tế đã tổ chức
trao tặng hơn 200 suất quà, gồm nhu yếu phẩm và phần tiền mặt,
cho các sinh viên đang bị kẹt lại Hà Nội và các sinh viên quốc tế.
Các bạn sinh viên quốc tế rất vui mừng khi nhận được phần quà
hỗ trợ từ Khoa và gửi lời cảm ơn đến thầy, cô đã cùng các em
vượt qua khó khăn. Đặc biệt, đối với các học viên, sinh viên đang
theo học trực tuyến, Khoa sẽ có gói hỗ trợ kinh phí (điện, nước,
internet...) để đảm bảo tốt được việc học tập tại nhà. Ngoài ra,
Khoa sẽ tiếp tục triển khai việc gửi sách đến nhà cho học viên,
sinh viên và hỗ trợ tiền tài liệu, giáo trình cho sinh viên chương
trình Đào tạo dự bị.
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Viện Quốc tế Pháp ngữ: Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học viên quốc
tế trong giai đoạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, sáng
ngày 06/8/2021, tại Ban Quản lý ký túc xá Ngoại ngữ, Trung tâm
Hỗ trợ sinh viên, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức chương trình
hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng cần thiết đến tận tay các
bạn học viên. Đây là những món quà rất ý nghĩa và là nguồn động
lực để các học viên có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn trong
mùa dịch Covid-19. Các bạn bày tỏ lòng tin vào hành động của
Chính phủ Việt Nam và khẳng định sẽ góp phần chung tay đẩy lùi
dịch bệnh.


