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TRÁCH NHIỆM TRONG THỰC HIỆN 
CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

RESPONSIBILITY IN IMPLEMENTING  
SOCIAL SECURITY POLICIES

Các hoạt động hướng tới cộng đồng
Công đoàn ĐHQGHN đã phát động cán bộ viên chức, người lao động trong toàn ĐHQGHN chia 
sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt. Đây là một nghĩa cử đầy trách nhiệm, 
tương thân tương ái của cán bộ nhân viên ĐHQGHN. Cán bộ, giảng viên đã đến thăm và trao 
quà tận tay người dân bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 7, góp phần hỗ trợ đồng bào vượt qua 
khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm cộng đồng với các chương trình “Mùa hè xanh”; 
Chương trình “Tiếp sức Mùa thi”; Chương trình “Mùa đông ấm”; hiến máu nhân đạo; ủng hộ 
người nghèo, đồng bào vùng bị thiên tai đã được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên triển khai có 
hiệu quả, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, được xã hội đánh giá cao.

Các đơn vị trong ĐHQGHN luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, chung tay 
cùng đồng bào cả nước vượt qua khó khăn.

VNU's Trade Union has issued an official request calling on all VNU’s employees to share difficulties with 
flood-affected people in Central Vietnam. VNU and its member units visited and presented gifts to the 
victims of Tropical Storm Nangka to help them overcome difficulties and stabilize their lives after the 
natural disaster.

VNU Youth Union and Student Union organized numerous volunteer activities attracting the participation 
of a large number of students, namely "Green Summer"; “Entrance exam support program"; "Warm 
winter program"; blood donation; support for the poor and disaster-stricken people, which was highly 
appreciated by the society.

VNU’s units have always actively participated in charity activities, sharing and joining hands with fellow 
citizens across the country to overcome difficulties.

Community-oriented activities
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Chung tay cùng đất nước trong cuộc chiến đẩy lùi 
dịch bệnh Covid-19
Trách nhiệm xã hội cao là một trong những giá trị cốt lõi của ĐHQGHN. 
Các đơn vị thành viên luôn tích cực, chủ động tham gia gánh vác các 
nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh là một trong những đơn vị tiêu biểu, chủ lực của ĐHQGHN 
trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ngày 29/3/2020, Trung tâm đã chính thức được trưng dụng thành lập 
khu cách ly tập trung theo Quyết định 1275/QĐ-UBND của Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội. Với quyết tâm chung tay, chung sức cùng hệ thống 
chính trị và toàn dân phòng chống và chiến thắng dịch bệnh Covid-19, 
Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã đề ra các chủ trương, biện pháp 
lãnh đạo, tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết và hiệu quả Quyết 
định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, kế hoạch của các cơ quan chức năng 
về khu cách ly tập trung. 

Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được trưng dụng thành lập khu 
cách ly tập trung; có nhiều hoạt động tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời hoàn thành tốt chức 
năng, nhiệm vụ chuyên môn.

High social responsibility is one of the core values of VNU. VNU’s units always 
actively participate in all national important tasks. VNU National Defence 
and Security Education Centre is one of the key units in the fight against the 
Covid-19 epidemic.

On March 29th, 2020, the Centre was officially requisitioned as a concentrated 
quarantine area under Decision 1275/QD-UBND of the Chairman of Hanoi 
People's Committee. With the determination to jointly prevent and defeat 
the Covid-19 epidemic, the Board of Directors of VNU National Defence 
and Security Education Centre proposed guidelines and measures to lead 
and swiftly and effectively implement the named Decision and the plans of 
functional agencies on concentrated isolation areas.

The Centre successfully completed its task as a concentrated isolation area; 
implemented various activities to help prevent and control the Covid-19 
epidemic as well as well fulfill its due functions and tasks.

Joining hands with the country in the fight against the 
Covid-19 epidemic
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