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THÔNG BÁO   
Về chương trình cho vay không lãi suất năm 2021 

 của quỹ học bổng FTU-MABUCHI dành cho sinh viên Cơ sở II 

     
Căn cứ Thông báo ngày 09/08/2021 của Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại 

học Ngoại thương; 
Để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Cơ sở II trường Đại học Ngoại 

thương thông báo về chương trình vay vốn không lãi suất năm 2021 của Quỹ học bổng 
FTU-Mabuchi dành cho sinh viên Cơ sở II Đại học Ngoại thương như sau: 

1. Chương trình học bổng 
- Mục đích học bổng cho vay: Trang trải học phí đại học và sinh hoạt phí cho 

sinh viên. 
- Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương có 

hoàn cảnh khó khăn. 
- Mức học bổng cho vay: 1.500.000 đồng/sinh viên/tháng trong suốt 4 năm 

học (10 tháng/năm), 60 triệu đồng/4 năm. 
- Lãi suất: 0% trong thời hạn thanh toán. 
- Thời hạn thanh toán (trả nợ): Sau 03 tháng kể từ khi tốt nghiệp ra trường và trả 

dần cho đến hết trong vòng 48 tháng (nếu quá thời hạn 48 tháng sau khi tốt nghiệp, số 
tiền thực vay còn lại sẽ bị tính lãi suất 15%/năm). Sinh viên có thể trả hết nợ trước hạn 
quy định. 

2. Tiêu chuẩn vay vốn 
 Sinh viên hệ chính quy Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương có hoàn cảnh 
khó khăn đạt kết quả học tập tốt. 

3. Hồ sơ đăng ký vay vốn. 
- Chứng minh thư nhân dân (Bản photo có công chứng) 
- Hộ khẩu thường trú &Giấy đăng kí tạm trú (Bản photo có công chứng) 
- Thẻ sinh viên và bảng điểm kỳ trước hoặc giấy báo trúng tuyển kì thi Đại học 

hệ chính quy năm học 2021-2022 (Đối với sinh viên K60) 
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú) 
- Đơn xin vay (theo mẫu đính kèm) 
- Giấy tờ xác nhận quan hệ với người bảo lãnh (cha hoặc mẹ hoặc người đại 

diện cho gia đình trên 18 tuổi): Giấy khai sinh hoặc giấy xác nhận của địa phương… 
- Cam kết của người bảo lãnh thứ 1 và thứ 2 (theo mẫu đính kèm) 
- Các giấy tờ khác nếu có: Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên chính 

sách xã hội, giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu, thành tích đạt được... 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1aAhm4lOsudNEFqmqnoizD-CfVEx-Px1l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aAhm4lOsudNEFqmqnoizD-CfVEx-Px1l/view?usp=sharing


4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 15/10/2021 
5. Cách thức nộp hồ sơ:  
Bước 1: Sinh viên chuẩn bị các tệp ảnh/scan của toàn bộ giấy tờ theo yêu cầu nén 

vào file .rar có tên [Họ và tên_Mã số sinh viên_Hồ sơ vay Mabuchi.rar] tải lên link: 
https://forms.gle/9cfyasATyEJm1oqGA và điền thông tin liên quan.  

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ngoài bìa hồ sơ/bì thư: [HỒ SƠ VAY VỐN 
MABUCHI][Họ tên, Khóa/lớp, Chuyên ngành, MSSV] và gửi bản cứng hồ sơ theo 
đường bưu điện về địa chỉ: Ban Kế hoạch - Tài chính Cơ sở II Trường Đại học Ngoại 
thương, Phòng A002, Số 15, Đường D5, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. HCM hoặc 
nộp trực tiếp tại Ban Kế hoạch - Tài chính (Phòng A002) nếu sinh viên đi học tập 
trung trước ngày 15/10/2021. 

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không thể thực hiện việc nộp hồ sơ xét vay vốn 
quỹ học bổng FTU-Mabuchi vì điều kiện khách quan như đang bị cách ly, đang trong 
khu vực bị giãn cách, phong tỏa do dịch bệnh Covid-19, sinh viên hoàn thành nhập 
thông tin và tải ảnh/bản scan hồ sơ kèm theo file word Bản cam kết đã điền thông tin 
[Mẫu cam kết gửi hồ sơ bản cứng] theo đường link tại bước 1.  

Sinh viên cần hỗ trợ, giải đáp vui lòng liên hệ: 
• Chuyên viên Phạm Việt Quốc - Số điện thoại: 0977721028 
• Chuyên viên Nguyễn Đặng Hồng Anh – Số điện thoại: 0908128357 

 Trân trọng thông báo./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- B.QLĐT (để thông báo cho SV); 
- Ban KHTC (để thực hiện); 
- Ban TT-TV (để đăng web); 
- Lưu: VT, Ban KHTC, Smart office. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

 
 

PGS, TS Trần Quốc Trung 

 

 
 

https://forms.gle/9cfyasATyEJm1oqGA
https://drive.google.com/file/d/1aAhm4lOsudNEFqmqnoizD-CfVEx-Px1l/view?usp=sharing

