
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  07/TB-NVT Tánh Linh, ngày 16 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ -“tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy 

tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến” 

 

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm  

 
Ngày 04 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-

TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, 

thiết bị phục vụ học tập trực tuyến (gửi đính kèm).  

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận gửi Công văn số 

862/SGDĐT-KHTC về việc nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định 

số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các đối tượng học sinh, giáo viên và các tổ 

chức trong nhà trường biết để tiếp cận với các chi nhánh Ngân hàng chính sách tại các địa 

phương.  

Vì vậy, nhà trường ban hành thông báo này yêu cầu GVCN và các tổ chức trong nhà 

trường nghiên cứu để triển khai đến học sinh có nhu cầu.  

Học sinh đủ điều kiện có nhu cầu liên hệ Tổ tiết kiệm vay vốn tại địa phương hoặc Ngân 

hàng chính sách Huyện Tánh Linh. Thông tin chi tiết theo dõi cụ thể tại file (ap phíc) đính kèm. 

Nếu cần hỗ trợ hoặc thắc mắc có thể liên hệ Thầy Võ Tấn để được giải đáp thêm./.  

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/c); 

- Các Phó hiệu trưởng; 

- Gửi mail toàn trường; 

- Lưu VT, ( Tan-01b). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Tấn Nha 
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