
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TB - CĐSL Sơn La, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v triển khai và lập danh sách thống kê học sinh, sinh viên có nhu cầu đăng ký 

vay vốn tín dụng mua thiết bị máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến 

 

 Thực hiện Công văn số 7145/VPCP-KTTH ngày 04/10/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về gói tín dụng hỗ trợ học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập; 

Công văn số 1404/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 08/10/2021 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc rà soát, tổng hợp số học sinh sinh viên 

giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu vay vốn tín dụng mua thiết bị máy tính, thiết bị 

học tập phục vụ cho việc học trực tuyến, 

Để hỗ trợ tốt nhất cho học sinh, sinh viên (HSSV) nhà trường trong việc học 

tập trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trường Cao đẳng Sơn La yêu cầu 

lãnh đạo các khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, phòng Công tác HSSV triển 

khai một số nội dung sau: 

1. Triển khai tới HSSV của khoa mình nội dung Công văn số 7145/VPCP-

KTTH ngày 04/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về gói tín dụng hỗ trợ HSSV 

mua máy tính, thiết bị học tập. 

2. Lập danh sách HSSV có nhu cầu đăng ký vay vốn tín dụng (có mẫu danh 

sách kèm theo) gửi về phòng Công tác HSSV (qua đồng chí Lò Ngọc Anh) 01 bản 

cứng và 01 bản mềm trước 10h30 ngày 15/10/2021. 

3. Ban biên tập website đăng Thông báo, Công văn số 7145/VPCP-KTTH 

lên website, fanpage trường cho HSSV tham khảo. 

Trên đây là thông báo của Trường Cao đẳng Sơn La nhằm triển khai và lập danh 

sách thống kê HSSV có nhu cầu đăng ký vay vốn tín dụng mua thiết bị máy tính, thiết 

bị học tập phục vụ học trực tuyến. Yêu cầu lãnh đạo các khoa chuyên môn, giáo viên 

chủ nhiệm, HSSV và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng CTHSSV (Thực hiện);  
- Các khoa chuyên môn (Thực hiện);  
- BBT website (Thực hiện);  
- Lưu: VT, CTHSSV.  

  

 Nguyễn Xuân Thắng 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: ……………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Sơn La, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

 

DANH SÁCH 

Học sinh, sinh viên đăng ký vay vốn tín dụng mua thiết bị máy tính, thiết bị học 

tập phục vụ học trực tuyến 

 

TT Họ và tên Lớp 
Đối tượng 

(1, 2, 3, 4) 

Thời gian vay 

(1, 2, 3) 
Ghi chú 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

 

 

I. Đối tượng HSSV 

(1): HSSV thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

(2): HSSV có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ mất do dịch Covid-19 

(3): HSSV có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ là F0 

(4): HSSV 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) 

 

II. Thời gian vay 

(1) Dưới 01 năm 

(2) Dưới 02 năm 

(3) Dưới 02 năm 

 

 

 TRƯỞNG KHOA 
 (ký, ghi rõ họ tên) 
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