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BÁO CÁO CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VAY VỐN CHO  

HỌC SINH SINH VIÊN 
 

I . VIỆC TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH CHO VAY 

ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG. 

1. Nhà trường đã thông báo các nội dung liên quan đến thủ tục, quyền lợi, 

nghĩa vụ của học sinh sinh viên có nhu cầu vay vốn biết trên Websise của Phòng 

Công tác Sinh viên Trường Đại học Nha Trang. 

2. Thông báo đến các chi hội trưởng của các chi hội về chính sách cho vay 

vốn đối với học sinh sinh viên, thủ tục vay vốn. Để các chi hội trưởng truyền đạt 

lại cho sinh viên trong chi hội của mình. 

3. Trong các buổi chào cờ đầu tháng của các các Khoa, Viện trực tiếp lãnh 

đạo Phòng đã tuyên truyền mục đích ý nghĩa, và quy định đối với sinh viên vay 

vốn ngân hàng chính sách cho sinh viên toàn Khoa, Viện trong Trường. 

4. Cử một chuyên viên tại Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn toàn bộ 

sinh viên trong trường có nguyện vọng làm thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách. 

5. Nhà trường tổ chức tiếp đón sinh viên K57 nhập học. Tổ chức tuần sinh 

hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa 57 (tổ chức 6 lớp học cho trên 3.500 

sinh viên khóa 57). Trong tuần chính trị đầu năm trực tiếp cán bộ Phòng Công tác 

sinh viên đã tuyên truyền tới toàn bộ sinh viên khóa 57 về chính sách cho vay vốn 

đối với học sinh sinh viên, hướng dẫn những sinh viên có nhu cầu vay vốn ngân 

hàng tới Phòng Công tác sinh viên nộp giấy tờ vay vốn. 

II . QUY TRÌNH QUẢN LÝ THEO DÕI XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG  

HỌC SINH SINH VIÊN ĐANG HỌC TRONG TRƯỜNG. 

1. Nhà trường ký giấy xác nhận vay vốn cho học sinh sinh viên thường bắt 

đầu từ tháng 8 đến tháng 12 trong năm theo nhu cầu của học sinh sinh viên. 

2. Sinh viên sẽ nộp giấy xác nhận tại Phòng Công tác sinh viên theo đơn vị 

chi hội, cán bộ Phòng kiểm tra thông tin học sinh trên phần mềm quản lý sinh viên 

của Trường. Sau khi cán bộ Phòng kiểm tra sẽ trình Trưởng phòng Công tác sinh 

viên ký giấy, chuyển qua đóng dấu Nhà trường và trả lại cho sinh viên sau 01 ngày 

tiếp nhận. 

3. Sinh viên sẽ chuyển giấy xác nhận về gia đình nơi sinh viên cư trú để gia 

đình làm thủ tục vay vốn. 

4. Tất cả các học sinh bị đình chỉ, buộc thôi học trong học kỳ nào thì sẽ 

không được nhà trường ký giấy xác nhận cho vay vốn. 

5. Hàng năm Nhà trường đã ký khoảng 7000 giấy xác nhận vay vốn cho 

học sinh sinh viên các khóa. 

 



 

III. VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT TRẢ NỢ CỦA HỌC SINH SINH 

VIÊN TRƯỚC KỲ THI TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG. 

1. Nhà trường thông báo cho sinh viên khóa cuối liên hệ với ngân hàng thực 

hiện cam kết trả nợ trong học kỳ 7 đối với hệ Đại học, kỳ thứ 5 đối với hệ Cao 

đẳng, kỳ thứ 3 đối với hệ Trung cấp. 

2. Sinh viên làm thủ tục thanh toán để nhận bằng tốt nghiệp được cán bộ 

Phòng Công tác Sinh viên nhắc nhở việc thực hiện cam kết trả nợ ngân hàng.   

 

Nơi nhận: 
- Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, P.CTSV. 
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