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Kinh gri: - Bô Giáo dic và Dào tao; 
- Bô Lao dng - ThLrong binh và Xã hi. 

Thirc hin CM thj s 24/CT-TTg ngày 03/9/202 1 cüa Thu tixó'ng Chmnh phü 
ye vic day manh  trin khai các nhim vii, giãi pháp th chrc day hpc an toàn, bão 
dam chung trinh va mic tiêu chit lixqng giáo dic, dào tao  ing phó vói dai  djch 
Covid -19. Theo do, giao cho Ngãn hang Chinh sách xã hi (NIICSXH) tip tiic 
triên khai chInh sách tIn dimg uu dAi di vài h9c sinh sinh viên (HSSV). NEHTCSXH 
dä tich circ thirc hin giài ngãn cho vay di v&i HSSV thuc d6i ttxqng vay vn 
theo Quyêt djnh s6 157/2007/QD-TTg ngày 27/9/2007 ciia Th tixâng ChInh phü. 
Tuy nhiên hin nay, do thirc hin giãn each xä hOi  và thirc hin h9c trirc tuyn do 
ành htrng c'aa djch bênh Covid- 19, nhiu HSSV gp khO khàn trong vic xin giy 
xác nhan  ccia mM trithng dang theo hQc d lam thii tiic vay v6n. 

D tao  diu kin cho các HSSV kjp thii tip can  vâi ngun vn vay d mua 
sam sách v&, do d'àng h9c tap,  trang trãi các chi phI sinh hoat, dóng h9c phi... khi 
nàm h9c mOi dâ bt du, NHCSXH kmnh d ngh Bô Giáo dic và Dào tao,  B Lao 
dng Thuang binh và Xã hi cO van ban cM dao  các trithng h9c, c so dào tao  do 
B quán l cflng nhu các c sO dào tao  do SO Giáo diic và dào tao  quàn l, tao 
diu kin d cung c.p kjp th&i bàn chinh gi.y xác nhmn theo mu s6 01/TDSV 
dInh kern gCri qua duOng bun din cho HSSV dang theo h9c tai  trithng. 

Trong tnthng hqp nhà trix&ng không th cung c.p kjp th?yi gi.y xác nhan 
cho HSSV do giãn each xã hi hoie  thrc hin h9c tnjc tuyn do ânh huOng cüa 
djch bnh Covid-19, thi nhà trixOng cO th gOi trixOc ãnh chiip bàn chfnh gthy xac 
nhan qua horn thu din tr cüa nhà tru&ng gcTi dn hOrn thu din tCr cüa NETCSXH 
nai cho vay yà hOrn thu din ttr cua HSSV. D dam bào tInh chmnh xác, tránh finh 
trang lam già gi.y xác nhan, NRC SXH d nghj nhà tarOng gui giây xác nhan  qua 
hOrn thu din tCr theo ni dung nhu sau: 

No'i gui là hOrn thu din tCr cüa nhà truOng d thtrc hin c.p Gthy xác nhn 
cho HSSV. 

Tiêu d: Giy xác nhan vay vn HSSV (h9 yà ten HSSV, ma s sinh vien) 



KT.TONGG r DOC 
DOC 

Hurnh Van Thun 

Nii dung gri c&n ghi rô h9 và ten ngu&i gri, chrc vi cong tác, sO din 
thoi lien h, kern theo file PDF hoc file ãnh (co chir k9, dóng du cüa nhà 
tru?mg) trOn giy xác nhân. 

No'i nhin là horn thu din tCr cüa NHCSXET nai cho vay, dng thoi gcri vao 
hOrn thu din tCr ciia HSSV. 

HSSV d nghj xin gi&y xác nhn Co trách nhim cung c.p cho nhà thrOng 
hOrn thu din tCr cüa NHCSXH nai cho vay và hOrn thu din tir cña HSSV. Sau 
khi hat th&i gian giân cách xà hOi  hoc hét th&i gian h90 tc tuyan do ãnh htthng 
ciia dch bnh Covid-19, nhà thrOng có trách nhim gCri l.i bàn chInh  gi&y xác 
nhn cho HSSV da gCri NHCSXH nai cho vay ba sung ha sa cho vay theo qui 
djnh. 

NHCSXH r&t mong nhn duqc quan tam, sir hçp tác ciia qu Bô./. 

Noi nh2n: 
- Nlnr trén; 
- Vn phông ChInh phü; (d b/cáo); 
- Nãn hang Nba rnràc; 
- Tong Giám dôc, TBKS îê b/cáo; 
- Các PTGD, KU; 
- CN NIHCSXH các tinh, thành ph (d p/h thc 
-CácBanCMNV; 
- Lmi: VT, TDSV. 
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GIAY XAC NHJN 

Hç Va ten h9c sixth (sinh vien)  

Ngày sinir / / Giói tmnh: Nam fl Nft E 
CMNDs& ngâycp  / /  Naicp:  

Ma trithng theo hQc (mA quy trâc trong tuyn sinh DH, CD, TCCN)  

Ten tnthng  

Ngành hçc  

H dào tao (Dai hoc, cao ding, day  ngh  

Khoá Loai hinh dào ta0  
Lbp S the HSSV  

Khoa  

Ngày nhp hçc / / Thai gian ra trithng (tháng/nàm) /  

(Thai gian hçc tai  ththng: . tháng) 

- S6 tin hçc phI hang thang dng. 

Thuc din: - Không min giãm E 
- GiAm hçc phi El 
-MinhçcphI El 

Thuc di ttxçlng: - M côi El 
- Không m côi El 

- Trong thai gian theo h9c t?i  truang, anh (chj)  

không bj xir phat hãnh chInh tr& len v các hAnh vi: ca bac,  nghin hut, trm cap, buôn lu. 

- só tài khoân cüa nhA trithng , tai ngân hang  

, ngày .... thang nám  
lIEU TRIXNG (GIAM DOC) 

(K ten, a'óng dáu) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

