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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 

QUỸ KHUYẾN HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Đồng Nai, ngày    tháng    năm  

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 

 
Kính gửi:  Qũy khuyến học và khởi nghiệp 

 

I. GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 

  * Họ và tên người đề nghị vay: ...........................................................................................................................  

  * CMND số:..................................ngày cấp................................. Nợi cấp .........................................................  

  * Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................................  

  * Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................................  

  * Tuổi : ………………………………………..Nghề nghiệp:………………………………………………. 

  * Điện thoại: Di động…………………………Cố định:.………….…….Email:...............................................  

  * Thuộc sinh viên lớp:……………………….. Ngành đào tạo: .........................................................................  

  * Khoa:………………………………………… Mã số sinh viên: .....................................................................  

  * Trình độ đào tạo:……………………………Hình thức đào tạo: ....................................................................  

  * Khóa đào tạo: Từ …………………………. đến .............................................................................................  

II. NHU CẦU VAY VỐN CỦA NGƯỜI  ĐỀ NGHỊ VAY 

  * Tổng nhu cầu vốn:  ...........................................................................................................................................  

  * Vốn tự có:  ........................................................................................................................................................  

  * Vốn xin vay của Quỹ:  .....................................................................................................................................  

  (Bằng chữ : ........................................................................................................................................................ ) 

  * Mục đích vay: Thanh toán học phí kỳ ..............................................................................................................   

    * Thời hạn vay : ………..tháng.  

III. NGUỒN THU NHẬP VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VAY 

1. Thu nhập trả nợ vay 

Nguồn thu nhập Mức thu nhập (VNĐ) 
Người có thu nhập (người vay, 

cha/mẹ người vay) 

   

   

   

Tổng cộng   

 

2. Chi phí hàng tháng 

Loại chi phí Mức chi 

Chi sinh hoạt  

Chi phí trả nợ vay (thẻ tín dụng, các khoản vay ngân hàng…)  

Chi phí phát sinh khác  

Tổng chi  

 

3. Phương án trả nợ vay 

Đề nghị quỹ cho tôi trả nợ theo phương thức: 

 Gốc, lãi trả cuối kỳ 

 Trả góp trong thời gian …………………Định mức…………………………………………………….. 



2 
 

IV. THÔNG TIN CHA/MẸ NGƯỜI  ĐỀ NGHỊ VAY: 

  * Họ và tên cha/mẹ : …………………………………………  Nghề nghiệp : …………………………… 

  * Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………… 

  * Địa chỉ nơi ở hiện tại :………………………………………………………………………………………. 

  * Điện thoại :Di động:……………………Cố định:.………….…….….Email:…………………………….. 

IV. THÔNG TIN NGƯỜI BẢO LÃNH:(Thông tin về một cá nhân biết rõ về bên vay nhưng không cùng địa 

chỉ cư trú và có điện thoại cố định tại nhà) 

  * Họ và tên : …………………………………………………………………………………………………. 

  *  Nam      Nữ         Quan hệ: Trưởng khoa chuyên ngành 

  * Địa chỉ      :…………………………………………………………………………………………………. 

  * Điện thoại :Di động:……………………Cố định:.………….…….….Email:…………………………….. 

 

* Tôi xin cam kết: 

 Chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin, tài liệu cung cấp. 

 Sử dụng tiền vay đúng mục đích và hợp pháp. 

 Trả nợ gốc, lãi tiền vay và các chi phí có liên quan đầy đủ đúng hạn. 

 Thực hiện đầy đủ quy chế quỹ đã ban hành 

  

 NGƯỜI VAY 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

GIẤY CAM KẾT VỀ VIỆC TRẢ NỢ 

Kính gửi: Quỹ khuyến học và khởi nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

BÊN CAM KẾT TRẢ NỢ (Bên cam kết): 

Họ và tên:…………………………………………………..Quốc tịch:……………… ................................  

Số CMND/hộ chiếu:……………….., Ngày cấp:…………………, Nơi cấp:…………………… ..............  

Địa chỉ cư trú: ................................................................................................................................................  

Nơi làm việc: .................................................................................................................................................  

Mối quan hệ với bên được cấp tín dụng: .......................................................................................................  

BÊN ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG (NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN): 

    Họ và tên: .......................................................................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu số: ………………Cấp ngày: ………………………..tại:  ...............................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................  

NỘI DUNG CAM KẾT 

Tôi cam kết về các nội dung được nêu dưới đây khi Quỹ khuyến học và khởi nghiệp Trường Đại học Công 

nghệ Đồng Nai cấp tín dụng cho bên được cấp tín dụng, cụ thể: 

 Bên cam kết đồng ý cùng trả nợ với Bên được cấp tín dụng theo đúng kỳ hạn và các nội dung khác của 

hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng, Bên được cấp tín dụng với Quỹ khuyến học và khởi nghiệp. 

 Bên cam kết đồng ý trả thay cho Bên được cấp tín dụng các khoản nợ của Bên được cấp tín dụng với 

Quỹ khuyến học và khởi nghiệp khi Bên được cấp tín dụng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

nghĩa vụ trả nợ. 

 Quỹ khuyến học và khởi nghiệp có quyền yêu cầu một trong hai bên – Bên cam kết và Bên được cấp tín 

dụng hoặc cả hai bên cùng thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 

Cam kết trả nợ này được lập ngày ...……/ ...….. / .........., có hiệu lực kể từ ngày ký, không hủy ngang. Cam 

kết trả nợ này được sử dụng cho nhiều lần cấp tín dụng của Quỹ cho Bên được cấp tín dụng và chỉ hết hiệu lực 

khi Bên được cấp tín dụng và/hoặc Bên cam kết hoàn tất các nghĩa vụ trả nợ đối với Quỹ khuyến học và khởi 

nghiệp.  

 BÊN CAM KẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 

            KHOA ……………………….. 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

XÁC NHẬN BẢO LÃNH VAY VỐN 
 

Bên Cam kết bảo lãnh: Khoa 

- Đại diện: Ông/Bà : ………………………………….. Chức vụ: ………………… 

- Được bổ nhiệm theo quyết định số: ……………………………………. 

1. Bằng văn bản này, Chúng tôi cam kết và xác nhận các nội dung như sau: 

a. Sinh viên                                   có CMND số ……………………… cấp ngày …../…../….. nơi cấp 

……………….., đang học tại Khoa của chúng tôi và có nhu cầu được vay vốn tại Quỹ khuyến học 

và khởi nghiệp để thanh toán học phí theo giấy đề nghị vay vốn đính kèm;  

b. Đồng ý bảo lãnh cho sinh viên sử dụng khoản vay đúng mục đích 

c. Hỗ trợ sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn, không nghỉ học trong quá trình theo học 

d. Chúng tôi cam đoan việc xác nhận bảo lãnh trên là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc 

xác nhận và bảo lãnh của mình. 

2. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày ……/……/…...cho đến khi toàn bộ khoản nợ của Sinh viên 

(người vay) được thanh toán cho Quỹ. 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


