
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 
     

Số:           /ĐHQGHN-CT&CTHSSV 

V/v thống kê số lượng sinh viên thuộc 

diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về 

máy tính, thiết bị học trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

                            

     

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo. 

          

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 4690/BGDĐT-

GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng 

sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học  

trực tuyến. 

Để thực hiện hiệu quả nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN 

đề nghị các đơn vị đào tạo thông báo đến các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

về chủ trương được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua máy tính, 

thiết bị học trực tuyến, đồng thời thống kê số lượng sinh viên chưa có thiết bị phục vụ 

việc học trực tuyến để chủ động phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên. 

Các đơn vị đào tạo báo cáo số liệu thống kê (theo mẫu) gửi Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, đồng chí Bùi Tiến 

Dũng, điện thoại: 091.3459858; email: btdung@moet.gov.vn), đồng thời báo cáo 

ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, email: 

oanhvt@vnu.edu.vn) trước ngày 30/10/2021 để tổng hợp. 

ĐHQGHN gửi kèm công văn này văn bản số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 

15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

    - Như trên; 

    - PGĐ Nguyễn Hoàng Hải (để b/c); 

    - Phòng TT&QTTH (đăng website); 

    - Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, O.3.  

 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN CHÍNH TRỊ VÀ  

CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
Nguyễn Minh Trường 
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