
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                                                                  Hậu Giang, ngày      tháng      năm  

 

THÔNG BÁO 
V/v vay tiền tín dụng đen làm ảnh hưởng xấu đến  

uy tín, danh dự của lãnh đạo và nhà trường 

 

Thời gian gần đây phòng Tổ chức - Hành chính, lãnh đạo nhà trường luôn 

bị khủng bố bằng các cuộc điện thoại bàn, điện thoại di động, nhắn tin trên zalo, 

facebook,…đòi nợ của người lạ không quen biết; họ nói viên chức có vay nợ mà 

không trả, dùng những lời lẽ chửi bới thô tục, nhục mạ nhà trường; yêu cầu nhà 

trường phải có trách nhiệm đôn đốc cá nhân vay nợ phải trả tiền; trong khi đó 

nhà trường hoàn toàn không biết, không tham gia vào giao dịch của đối tượng 

cho vay và người vay. Trường CĐCĐ Hậu Giang đã có báo cáo và làm việc với 

công an PA83 tỉnh Hậu Giang về toàn bộ vụ việc nêu trên. 

Nay, Trường CĐCĐ Hậu Giang thông báo đến toàn thể viên chức, người 

lao động và học sinh, sinh viên biết; cá nhân nào có vay tiền tín dụng đen phải tự 

giải quyết; tránh làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của viên chức và lãnh đạo nhà 

trường. Nếu để họ điện thoại, nhắn tin,…đòi nợ, chửi bới, nhục mạ viên chức, 

lãnh đạo các phòng, khoa chức  năng và Ban Giám hiệu; thì viên chức, người lao 

động, học sinh, sinh viên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm với nhà trường. Đề nghị 

viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên cảnh giác không được vay nợ 

của Tín dụng đen làm ảnh hưởng xấu, mất uy tin, danh dự nhà trường và cá 

nhân, thân nhân, bạn bè gia đình mình. 

Yêu cầu viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện 

nghiêm túc nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- BGH biết chỉ đạo; 

- Phòng khoa chức năng biết; 

- Viên chức, HSSV biết thực hiện; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 
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