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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Báo cáo chuyên đề tư vấn  

“Thông tin về chương trình Vay tín dụng cho Sinh viên  
của Ngân hàng chính sách xã hội” 

 
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 

đến sức khỏe, cuộc sống và kinh tế của sinh viên rất lớn. Được sự chỉ đạo của Ban Giám 

Hiệu, phòng Công tác sinh viên phối hợp cùng Chuyên gia về vay vốn ngân hàng chính 

sách xã hội tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề tư vấn “Thông tin về chương trình Vay 

tín dụng cho Sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội”, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia:  

- Toàn thể sinh viên quan tâm. 

2. Báo cáo viên: 

- Khách mời: Ông Võ Trọng Hòa – Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh Bình Phước. 

3. Thời gian và cách thức đăng ký tham dự: 

- Thời gian: 19h00 – Thứ Năm  ngày 30/9/2021 

- Báo cáo viên: Ông Võ Trọng Hòa – Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh Bình Phước. 

- Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/rJJe13NJreuYPCoV6  

- Sinh viên quan tâm sau khi đăng ký; Ban tổ chức sẽ gửi link mời tham dự buổi báo 

cáo chuyên đề theo email mà sinh viên đã cung cấp. 

4.  Nội dung chương trình: 

- Khách mời chia sẻ theo chủ đề của chương trình. 

- Giao lưu, trả lời câu hỏi giữa khách mời và sinh viên. 

Đề nghị sinh viên quan tâm thực hiện. 

Phòng Công tác sinh viên trân trọng thông báo./. 

 
         TRƯỞNG PHÒNG 
       
 
  
                                                                                          Nguyễn Ngọc Anh 

Nơi nhận: 
- Đăng web Trường; 
- Lưu:VT. 


