
 ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 472/TB-TCĐGTVT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021. 

THÔNG BÁO 
Về việc Sinh viên đăng ký nhu cầu vay vốn tín dụng mua máy tính,  

thiết bị học tập phục vụ việc học trực tuyến. 

 

Căn cứ công văn số 32363/SLĐTBXH-GDNN ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám 

đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký nhu cầu vay vốn tín dụng mua máy 

tính, thiết bị học tập phục vụ việc học trực; 

Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký nhu cầu vay vốn tín 

dụng mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ việc học trực tuyến như sau: 

- Đối tượng: tất cả sinh viên đang học tập tại Trường thuộc các diện sau: 

o Hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

o Có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ mất do dịch Covid – 19; 

o Có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ là F0; 

o Có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ  là người lao động mất việc do dịch  

Covid – 19 (Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc, 

chấm dứt hợp đồng lao động). 

- Thời hạn vay: dưới 3 năm. 

- Thời hạn đăng ký: từ nay đến hết ngày 15/10/2021. 

- Hình thức đăng ký: 

o Link Google: https://forms.gle/V5KtCG3gFn4HwBuG7 

o Hoặc quét code QR:  

 

 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  (Đã ký) 

  Hoàng Ngọc Trâm 

Nơi nhận: 

- BGH: để b/c; 

- Lãnh đạo khoa: để theo dõi; 

- Giáo viên chủ nhiệm: để triển khai 

thực hiện; 

- Sinh viên: để thực hiện; 

- Lưu: Phòng CTHSSV. 

https://forms.gle/V5KtCG3gFn4HwBuG7

