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THÔNG BÁO 

Về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 2022 
dành cho tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa 48 

 

Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 
trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Đề án số 2317/ĐA-ĐHKT-HTSV, ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ban Giám 
hiệu UEH về Tín dụng học tập tại UEH giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ vào Hợp đồng số 280/2015/HĐHT-OCB, ngày 15/9/2015 của UEH với Ngân 
hàng Phương Đông (OCB) về việc cho vay thanh toán học phí đối với sinh viên UEH; 

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều 
kiện trang trải học phí, UEH thông báo Chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 
2022 dành cho tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa 48 cụ thể như sau:   

1. Đối tượng tham gia 
- Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 48; 
- Sinh viên có nhu cầu vay vốn đóng học phí; 
- Chưa tham gia vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác. 

2. Phương thức 
- Số tiền vay: Là số tiền đóng học phí học kỳ cuối năm 2022, tối đa 25.000.000đ/sinh viên; 
- Thời gian vay: 03 tháng (từ ngày 20/10/2022 đến ngày 19/12/2022). 

- Lãi suất vay: 9,5%/năm. 

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ vay: từ ngày 22/9/2022 đến hết ngày 13/10/2022. 

4. Quy định đối với người vay 
- Thực hiện theo quy định của Ngân hàng cho vay (hồ sơ vay với Ngân hàng); 
- Thực hiện theo giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn của người vay với UEH (Chi tiết xem tại 

địa chỉ trang web Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: https://dsa.ueh.edu.vn/, mục: Hỗ trợ 
người học/ Tín dụng học tập). 

5. Hướng dẫn làm hồ sơ vay 
- Bước 1: Sinh viên tải hồ sơ vay theo quy định của ngân hàng cho vay và giấy đề nghị 

bảo lãnh vay vốn của UEH tại địa chỉ trang web: https://dsa.ueh.edu.vn/, mục Hỗ trợ người 
học/ Tín dụng học tập và hoàn tất các thủ tục hồ sơ vay. 

- Bước 2: Sinh viên đăng ký và upload hồ sơ tại link go.ueh.edu.vn/TDHT K48 trong 
thời gian tiếp nhận hồ sơ vay. 

https://dsa.ueh.edu.vn/
http://tthtsv.ueh.edu.vn/
https://docs.google.com/forms/d/18rgVzlaZOjHPqFN648mhnS4tleVaNFwLJ4cURAI3e3s/edit
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- Bước 3: Sinh viên nộp hồ sơ gốc tại OCB - Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch, số 17 
Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM theo hướng dẫn của OCB. 

*LƯU Ý: Giấy cam kết về việc trả nợ vay: Bên cam kết là cha hoặc mẹ của người 
vay phải có chứng thực của địa phương nơi cư trú, tổ chức hành nghề công chứng hoặc 
ngân hàng OCB. 

6. Thông tin liên hệ: 
- Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 - ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn) 
- Cô Nhật Uyên (Điện thoại (028) 7306 1976 - ext 1005, Email: uyentn@ueh.edu.vn). 

 

  
Nơi nhận:  KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu: VT, CSHTNH. 
     
   
                                                                        
       
 TS. Bùi Quang Hùng 
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