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Abstract: 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) is nowadays an internationally emerging topic because 
of the fact that enterprises not only need to focus on their profits but also to pay attention to 
the profit of all the people concerned such as governments, customers, interest groups and 
communities. Higher education (HE) as a result needs to integrate CSR into its system in 
terms of academic and non-academic activities to raise CSR awareness in the society. A 
research on CSR integration at International School of thai Nguyen University (ISTNU) was 
conducted to initially evaluate CSR integration in HE and share experience from one of the 
first HE institution in Vietnam to carry out CSR integration. Particularly, qualitative data from 
semi-structured in-depth interviews and quantitative data from survey were mined to make an 
analysis of the case study of ISTNU CSR integration. 
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Tóm tắt: 
 
 
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là chủ đề nóng của toàn cầu bởi doanh nghiệp 
hiện nay không chỉ cần chú trọng đến lợi nhuận mà còn phải quan tâm đến lợi ích của các bên 
liên quan chịu ảnh hưởng từ hoạt động của doanh nghiệp như chính phủ, người tiêu dùng, các 
nhóm lợi ích và cộng đồng. Trường đại học với vai trò giáo dục và đào tạo bởi thế cần lồng 
ghép nội dung CSR vào các hoạt động đào tạo để nâng cao nhận thức về CSR trong cộng 
đồng. Nghiên cứu về công tác lồng ghép CSR tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên 
(ISTNU) được thực hiện với mục tiêu đánh giá bước đầu công tác lồng ghép CSR tại ISTNU 
và chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép CSR tại một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực 
hiện công tác này, trong đó dữ liệu định tính từ phương pháp phỏng vấn chuyên sâu bán cấu 
trúc và số liệu định lượng từ bản câu hỏi được sử dụng để phân tích trường hợp ISTNU. 
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