
BO GIAO DUC vA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: 4608 /BGDDT-GDCTHSSV 
V/v huâng dan vic cap giây xác nh.n 

cho HSSV lam thu tiic vay von trong thôi 
gian thrc hin các bin pháp giân cách xâ 
hi phông, chong dai  djch Covid -19 và 

Ha Nói, ngây 12 tháng 10 nám 2021 

I)At I1()C THAI Nt 

S6  
Ngày:  .'W/.4O./2O.c4/. 

DEN  Chuyé'n  :..KInh.g  c Dai  h9c, H9c vin, các Trithng Dai  hQc, Tni&ng Cao 
dang su pham. 

Thrc hin Cong van s6 8162/NHCS-TDSV ngày 15/9/2021 cüa Ngân hang 
Chinh sách xã hi Via Nam (NHCSXH) v vic tao  diu kin cp giy xác nhn 
cho hçc sinh, sinh viên (HSSV) hoàn thin các thu tic vay vn tin d%ing theo Quyt 
djnh S6 1 57/2007/QD-TTg ngày 27/9/2007 cüa Thu tithng ChInh phü v tin dng 
d6i vài h9c sinh, sinh viên (Quyt dnh s6 157) nhAm giüp HSSV mua sAm sách 

vi, d6 dàng hçc tsp, trang trái các chi phi sinh hot bão dam an toàn truOc bnh 
djch Covid-19 trong khi thirc hin các bin pháp giãn cách xã hi phOng, ch6ng dai 
djch và hçc trijc tuyn, Bô Giáo diic và Dào tao  d6 nghj các c s dào tao  k xac 
nhn d6i vâi GiAy xác nhan vay v6n tin di.ng theo Quy& djnh s6 157 cho HSSV 
dang theo hQc tai  tnthng (goi tAt là GiAy xác nh.n) và gui tó'i HSSV theo mt trong 
hai phucing thrc nhu sau: 

1. Gri trijc tip GiAy xác nhn tài HSSV qua du&ng bmi din theo dja chi cia 
däng k. 

2. Sir d11ng dja chi email chinh thtrc cüa nhà trithng d giri ánh chp bàn 
chInh GiAy xác nhn cüa HSSV dn dja chi email cüa NHCSXH noi cho vay và dja 
chi email cüa HSSV. 

D6i vii vic gi'ri qua email, d dam bão d chInh xác, tránh tInh trang lam 
giã GiAy xác nh.n, NHCSXH d nghj nhà tru&ng gCñ GiAy xác nhn theo huàng 
dn Cu th nhu sau: 

- No'i gui: Sr ding dja chi email cüa nha trithng d thirc hin gth GiAy xac 
nhân cho HSSV. 

- Tiêu d thw: GiAy xác nhn vay v6n HSSV: HQ va ten HSSV, ma so 

sinh vien). 
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- N(Ii dung thu: Ghi rô hQ và ten ngu&i gri, chCrc v'.i cong tác, s6 din tho?.i 

lien h, kern theo file PDF hoc file ãnh Gi.y xác nhan  cüa HSSV (co chir ks', 

dóng du cüa nhà tnthng). 

- Noi nhin: Giri tâi dja chi email cüa NHCSXH ncci cho HSSV vay (dja chi 

email sê do NHCSXH cung cp cho HSSV d gzi nhà trzthng); dng thai gri vào 

cá email cüa HSSV. 

HSSV sê có trách nhim cung c.p cho nhà tnräng email c'i'ia NHCSXH ncci 

cho vay và email cüa HSSV. 

3. Sau khi ht thri gian giãn cách xà hi ho,c ht thñ gian hQc trtxc tuyn do 

ãnh hràng cia di dlch  Covid- 19; nhà tnthng có trách thim gCri li ban chInh 

Giy xac nhn cho HSSV d gri NHCSXH ncii cho vay b sung hoân thin hè sa 

cho vay theo qui djnh. 

B Giáo dc va Dào t?o  d nghj các nba trtthng thông báo nii dung trên dn 

các em HSSV d thuc hiên. 

Chi tit lien h: Chuyên viên chInh Büi Tin Dung, DT: 0913459858; Email: 

btdung(,moet.gov.vn  

Trân tr9ng cam Yn.I. 

Noinhân: 
- Nhu trên; 
- Bô tnrông (d b/c); 
- TT. Ngô Thi Minh (dê b/c); 
- Vi tnrâng (de b/c); 
- Ngân hang ChInh sách xã hOi; 
- Luu: VT, Vii GDCTHSSV. 

TL. BO TRU'NG 
KT. VU  TRU'ONG VJ GIAO DVC  CHf NH TR! 

VA CONG TAC HQC SINH, SINH VIEN 
I VIJ TRUNG 

yen Xuan An Viçt 
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