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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

Số: 1267 /ĐHQGHN-CTHSSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v thông báo sinh viên đến ký hợp đồng vay vốn không lãi 
suất với Ngân hàng UOB để thanh toán học kỳ 2 năm học 
2012-2013. 

Hà Nội, ngày 2 tháng 5  năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo     

Để hoàn tất thủ tục trước khi Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) chi nhánh 

thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt Ngân hàng UOB) chuyển tiền thanh toán học phí học kỳ 2 

năm học 2012 - 2013 cho sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội 

tham gia Chương trình vay vốn không lãi suất từ Ngân hàng UOB, ĐHQGHN đề nghị các 

đơn vị thông báo tới từng sinh viên (có tên trong danh sách đính kèm) đến ký hợp đồng vay 

vốn với Ngân hàng UOB. 

 Địa điểm:  Phòng 901 - Tầng 9, Nhà điều hành ĐHQGHN 

   144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Thời gian:  Theo lịch cụ thể đính kèm 

 

ĐHQGHN yêu cầu sinh viên khi đến ký hợp đồng vay vốn cần mang theo: 

- Bút viết; 

- Đối với sinh viên ký vay lần đầu: Chứng minh thư nhân dân bản gốc và thẻ sinh viên; 

- Đối với sinh viên ký vay từ lần thứ 2 trở đi: Hợp đồng đã ký vay, chứng minh thư 

nhân dân bản gốc và thẻ sinh viên. 

Lưu ý: 

- Sinh viên không thực hiện đúng quy định trên sẽ không được ký vay vốn không lãi 

suất từ Ngân hàng UOB để thanh toán học phí đợt này.  

- Sinh viên có tên trong danh sách mà không đến ký hợp đồng vay vốn phải báo về 

đơn vị để đơn vị báo cáo ĐHQGHN (qua email: oanhvt@vnu.edu.vn) trước 16 giờ 

ngày 7/5/2013. 

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./. 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, O7. 
 

 TL. GIÁM ĐỐC 
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Nguyễn Thị Tuyết 



 
2

LỊCH KÝ HỢP ĐỒNG VAY VỐN KHÔNG LÃI SUẤT CHO SINH VIÊN 

(Đính  kèm công văn số 1267/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 2/5/2013) 

 

Ngày Thời gian Sinh viên Đơn vị 

8/5/2013 

Thứ tư 

Sáng: 8 giờ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn  

 

Chiều: 13 giờ 30 phút Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  

 

9/5/2013 

Thứ năm 

Sáng: 8 giờ Trường ĐH Kinh tế  

 

Chiều: 13 giờ 30 phút Trường ĐH Ngoại ngữ  

Trường ĐH Công nghệ  

Khoa Luật  

10/5/2013 

Thứ sáu 

Sáng: Dự phòng  

 

Đề nghị sinh viên đến ký vay vốn có mặt tập trung theo đúng thời gian để nghe 

hướng dẫn và làm thủ tục ký hợp đồng vay vốn. 
 


