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Phó Giám đốc ĐHQGHN đánh giá cao 
những nỗ lực của Ban Quản lý các Ký 

túc xá đã phối hợp hiệu quả với các đơn vị 
của nhà trường trong việc phòng, chống 
dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc 
nhấn mạnh Ban Quản lý các Ký túc xá cần 
tạo điều kiện tối đa cho sinh viên có môi 
trường lành mạnh, thuận lợi để phục vụ 
học tập, sinh hoạt. Gửi lời chúc mừng năm 
mới tới Ban Quản lí KTX cũng như đội ngũ 
cán bộ nhân viên tại đây, Phó Giám đốc 
hy vọng rằng Nhà trường và lãnh đạo KTX 
sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi hơn 
để tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt cho sinh viên sống tại KTX.

Nguyễn Văn Tuấn, sinh viên Trường Đại học 
Ngoại ngữ, ĐHQGHN, đại diện các bạn học 
sinh, sinh viên Nhà trường đang sinh hoạt 
tại kí túc xá chia sẻ “Trong thời gian sinh 
hoạt tại KTX, lãnh đạo ĐHQGHN cũng như 
BQL KTX và các đơn vị liên quan đã hỗ trợ 

chúng mình rất nhiều, từ khâu phòng, chống 
dịch cũng như điều kiện sinh hoạt của sinh 
viên. Hôm nay, khi nhận được những phần 
quà hỗ trợ này, chúng mình rất phấn khởi 
và cảm ơn sự quan tâm, động viên của nhà 
trường, đây cũng là động lực để chúng mình 
phấn đấu học tập và làm việc”.

Sangkhom Sengsoulichanh, sinh viên 
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN chia sẻ 
“Mình sang học ở đây khi dịch Covid-19 
bùng phát, tuy nhiên lãnh đạo nhà trường 
đã rất quan tâm tới đời sống của sinh viên. 
Đặc biệt, lãnh đạo ĐHQGHN đã hỗ trợ việc 
tiêm 2 mũi vaccine chống Covid-19 khiến 
mình yên tâm hơn rất nhiều. Trước thềm 
năm mới, mình xin gửi lời cảm ơn sự quan 
tâm của lãnh đạo ĐHQGHN, xin chúc các 
thầy/cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành 
công trong công việc”.
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ĐHQGHN 
CHĂM LO TẾT 
CHO SINH VIÊN

CHIỀU NGÀY 31/12/2021, LÃNH ĐẠO ĐHQGHN VÀ CLB GOLF 
CỰU SINH VIÊN ĐHQGHN ĐÃ TỚI CHÚC MỪNG VÀ TẶNG QUÀ 
TẾT CHO SINH VIÊN ĐANG SINH HOẠT TẠI CÁC KÝ TÚC XÁ 
(KTX). TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 DIỄN BIẾN 
PHỨC TẠP, CÙNG VỚI VIỆC LÊN PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI 
DỊCH BỆNH, ĐHQGHN TIẾP TỤC CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO 
TẾT CHO SINH VIÊN ĐANG SINH HOẠT TẠI CÁC KTX.


