
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BGDĐT-GDCTHSSV Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v hướng dẫn việc cấp giấy xác nhận 

cho HSSV làm thủ tục vay vốn trong thời 

gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã 

hội phòng, chống đại dịch Covid -19 và 

học trực tuyến  

 

 
 
 
 

Kính gửi: Các Đại học, Học viện, các Trường Đại học, Trường Cao 

đẳng sư phạm. 

Thực hiện Công văn số 8162/NHCS-TDSV ngày 15/9/2021 của Ngân hàng 

Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) về việc tạo điều kiện cấp giấy xác nhận 

cho học sinh, sinh viên (HSSV) hoàn thiện các thủ tục vay vốn tín dụng theo Quyết 

định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng 

đối với học sinh, sinh viên (Quyết định số 157) nhằm giúp HSSV mua sắm sách 

vở, đồ dùng học tập, trang trải các chi phí sinh hoạt bảo đảm an toàn trước bệnh 

dịch Covid-19 trong khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại 

dịch và học trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo ký xác 

nhận đối với Giấy xác nhận vay vốn tín dụng theo Quyết định số 157 cho HSSV 

đang theo học tại trường (gọi tắt là Giấy xác nhận) và gửi tới HSSV theo một trong 

hai phương thức như sau: 

1. Gửi trực tiếp Giấy xác nhận tới HSSV qua đường bưu điện theo địa chỉ đã 

đăng ký.  

2. Sử dụng địa chỉ email chính thức của nhà trường để gửi ảnh chụp bản 

chính Giấy xác nhận của HSSV đến địa chỉ email của NHCSXH nơi cho vay và địa 

chỉ email của HSSV.  

Đối với việc gửi qua email, để đảm bảo độ chính xác, tránh tình trạng làm 

giả Giấy xác nhận, NHCSXH đề nghị nhà trường gửi Giấy xác nhận theo hướng 

dẫn cụ thể như sau:  

- Nơi gửi: Sử dụng địa chỉ email của nhà trường để thực hiện gửi Giấy xác 

nhận cho HSSV. 

- Tiêu đề thư: Giấy xác nhận vay vốn HSSV: Họ và tên HSSV, mã số 

sinh viên). 
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- Nội dung thư: Ghi rõ họ và tên người gửi, chức vụ công tác, số điện thoại 

liên hệ, kèm theo file PDF hoặc file ảnh Giấy xác nhận của HSSV (có chữ ký, 

đóng dấu của nhà trường). 

- Nơi nhận: Gửi tới địa chỉ email của NHCSXH nơi cho HSSV vay (địa chỉ 

email sẽ do NHCSXH cung cấp cho HSSV để gửi nhà trường); đồng thời gửi vào  

cả email của HSSV. 

HSSV sẽ có trách nhiệm cung cấp cho nhà trường email của NHCSXH nơi 

cho vay và email của HSSV.  

3. Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội hoặc hết thời gian học trực tuyến do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; nhà trường có trách nhiệm gửi lại bản chính 

Giấy xác nhận cho HSSV để gửi NHCSXH nơi cho vay bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

cho vay theo qui định. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường thông báo nội dung trên đến 

các em HSSV để thực hiện.  

 Chi tiết liên hệ: Chuyên viên chính Bùi Tiến Dũng, ĐT: 0913459858; Email: 

btdung@moet.gov.vn 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT. Ngô Thị Minh (để b/c); 

- Vụ trưởng (để b/c); 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.                                   

  

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN  

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân An Việt 
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