
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v tạo điều kiện cho học sinh, sinh 

viên vay vốn do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  10  năm 2021 

 

 

  Kính gửi:   

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Căn cứ công văn số 8225/NHCS-TDSV ngày 17/9/2021 của Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc tạo điều kiện cho học sinh sinh 

viên vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Thực hiện công văn số 14891/UBND-VP ngày 10/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid - 19. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thông tin đến cán bộ, giáo viên và học sinh, 

sinh viên về chủ trương, chính sách đầy tính nhân văn của Ngân hàng Chính sách 

xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 

cho học sinh sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

2. Khi học sinh, sinh viên có nhu cầu vay vốn và liên hệ với nhà trường, đề 

nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tao điều kiện cung cấp các giấy tờ pháp lý bổ 

sung hồ sơ vay vốn 

- Cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận theo hình thức trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện cho học sinh, sinh viên đang theo học tại trường khi có nhu 

cầu vay vốn và có đề xuất của học sinh, phụ huynh.  

- Trong trường hợp nhà trường không thể cung cấp kịp thời bản chính giấy 

xác nhận cho học sinh, sinh viên thì nhà trường gửi trước bản chụp giấy xác nhận 

(bản scan/ ảnh chụp có dấu đỏ) cho học sinh, sinh viên. 

3. Khi học sinh, sinh viên có nhu cầu vay vốn, đề nghị liên hệ Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hoặc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách 

Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn (Đính 
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kèm phụ lục email Phòng giao dục Ngân hành Chính sách Xã hội các huyện, thị 

xã, thành phố). 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển 

khai, thực hiện./. 

(Đính kèm công văn số 14891/UBND-VP ngày 10/10/2021 của UBND tỉnh) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- Vp UBND tỉnh (b/c); 

- Sở LDTBXH (ph/h); 

- Sở Y tế (ph/h); 

- Trường ĐH BRVT (ph/h); 

- Ngân hàng CSXH tỉnh (ph/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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PHỤ LỤC 

EMAIL PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CÁC 

HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

(Đính kèm Công văn số         /SGDĐT-VP ngày    / 10/2021 của Sở GDĐt) 

 

Nơi gửi là hòm thư điện tử của nhà trường để thực hiện cấp giấy xác nhận 

cho HSSV. 

Tiêu đề: Giấy xác nhận vay vốn HSSV (họ và tên HSSV, mã số sinh viên) 

Nội dung thư gửi cần ghi rõ họ và tên người gửi, chức vụ công tác, số điện 

thoại liên hệ, đính kèm theo file PDF hoặc file ảnh (có chữ ký, đóng dấu của nhà 

trường trên giấy xác nhận). 

Nơi nhận là hòm thư điện tử của NHCSXH nơi cho vay, đồng thời gửi vào 

hòm thư điện tử của HSSV,thư điện tử tại chi nhánh NHCSXH tỉnh, gồm: 

- Hội sở chi nhánh tỉnh và khu vực thành phố Bà Rịa; địa chỉ email: 

phongkhnvbrvt@gmail.com; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu, địa chỉ 

mail: nganhangcsxhtpvungtau@gmail.com; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ, địa chỉ mail: 

nhcsxh03@gmail.com; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Điền, địa chỉ 

mail: pgdcsxhlongdien@gmail.com; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đất Đỏ, địa chỉ mail: 

nhcsxhhuyendatdo@gmail.com; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc, địa chỉ 

mail: nhcsxh.pgd.xuyenmoc@gmail.com; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Đức, địa chỉ 

mail: nganhangcsxhchauduc@gmail.com; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Côn Đảo, địa chỉ 

mail: nganhangcsxhcondao@gmail.com. 
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