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1. Thông tin về vay vốn không lãi suất từ Ngân hàng UOB
1.1. Đối với sinh viên K57 hoặc sinh viên các khóa khác vay lần thứ nhất
1.1.1. Sinh viên hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo thông báo in kèm trên giấy triệu tập trúng tuyển
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1.1.2. Lớp trưởng các lớp lập Danh sách bao gồm các trường: Mã số sinh viên, Họ và Tên,
Ngày sinh, Giới tính, Khóa học, Ngành học, Điểm trúng tuyển, Khối thi, Địa chỉ thường trú, Địa
chỉ tạm trú. Danh sách này có ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa/ Bộ môn
1.1.3. Lớp trưởng các lớp thu nhận hồ sơ vay vốn UOB. Yêu cầu sinh viên ghi ra ngoài túi đựng
hồ sơ các thông tin sau: Mã số sinh viên, Họ và Tên, Ngày sinh, Điểm trúng tuyển, Địa chỉ
thường trú, Địa chỉ tạm trú.
1.1.4. Lớp trưởng nộp hồ sơ vay vốn UOB của cả lớp tại phòng Chính trị và Công tác sinh viên
trước 3/10/2012.
1.2. Đối với sinh viên K56,55,54 vay lần thứ 2 trở đi
1.2.1. Lớp trưởng Lập Danh sách bao gồm các trường sau: Mã số sinh viên, Họ và Tên, Giới
tính, Ngày sinh, Điểm Trung bình học kỳ 2 năm học 2011-2012, Đề nghị vay vốn lần thứ mấy
1.2.2. Sinh viên nộp bản phô tô Biên bản ký nhận vay vốn lần trước (thời điểm vay vốn gần
nhất), Bảng điểm học kỳ 2 năm học 2011-2012 có chữ ký và dấu xác nhận của Nhà trường
(phòng Đào tạo).
1.2.1. Lớp trưởng tập hợp Danh sách, Bản phô tô Biên bản ký nhận vay vốn, Bảng điểm kỳ 2
năm học 2011-2012 nộp về phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 3/10/2012
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