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TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức Hội nghị giới thiệu “Chương trình vay vốn tạo lập nhà ở  

cho người có thu nhập thấp” năm 2022 

------- 

 
Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/ĐTN ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ 

Đoàn Khối về việc thực hiện công trình thanh niên cấp Khối và triển khai thực hiện 

công trình thanh niên cấp cơ sở năm 2022; nhằm đảm bảo yêu cầu công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ Đoàn Khối 

thông báo tổ chức Hội nghị giới thiệu “Chương trình vay vốn tạo lập nhà ở cho 
người có thu nhập thấp” năm 2022 của Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí 

Minh theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, số lượng:  

Theo số lượng đăng ký tại đường dẫn trực tuyến http://bit.ly/2ZPVycG (Theo 

Kế hoạch số 119-KH/ĐTN ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc 

thực hiện công trình thanh niên cấp Khối và triển khai thực hiện công trình thanh 

niên cấp cơ sở năm 2022). Khuyến khích mời thêm người thân thuộc đối tượng và 

có nhu cầu vay vốn tạo lập nhà ở. 

*Đối tượng liên quan đến “Chương trình vay vốn tạo lập nhà ở cho người 

có thu nhập thấp”: 

 - Bản thân hoặc vợ/chồng, người thân hiện đang là: 

+ Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện, cơ 

quan hành chính – sự nghiệp thuộc khu vực hưởng lương từ ngân sách thành phố; 

+ Lực lượng vũ trang nhân dân Thành phố gồm: Quân đội nhân dân, Công 

an nhân dân và Dân quân tự vệ thuộc Thành phố; 

+ Cán bộ công đoàn chuyên trách. công chức, viên chức hưởng lương từ 

nguồn tài chính công đoàn thuộc tổ chức Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cục thuế Thành phố. 

- Có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị từ 03 năm liên tục trở lên. 

2. Hình thức: Trên ứng dụng “Zoom”. Học viên chủ động cài đặt ứng dụng 

“Zoom” trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy vi tính (theo hướng dẫn 

đính kèm).  

3. Thời gian: Từ 14g00 đến 16g00, ngày 28/02/2022 (thứ Hai). 

http://bit.ly/2ZPVycG
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- Từ 13g30 đến 14g00: Học viên học trực tuyến kiểm tra kỹ thuật đường 

truyền trên ứng dụng “Zoom” và thực hiện điểm danh trực tuyến. 

- Từ 14g00 đến 14g15: Sau khi hoàn tất đăng ký, thành viên chủ động tham 

gia buổi giới thiệu trực tuyến “Chương trình vay vốn tạo lập nhà ở cho người có thu 

nhập thấp” năm 2022 của Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh (trong 

bảng đăng ký hoặc trong quá trình giới thiệu, các bạn có thể đặt câu hỏi để bên 

BTC sẽ giải đáp sau đó). 

- Từ 14g15 đến 15g00: Đại diện Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố sẽ giới 

thiệu những điều cần biết về “Chương trình vay vốn tạo lập nhà ở cho người có thu 

nhập thấp” năm 2022 của Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ 15g00 đến 16g00: Đại diện Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố sẽ trả lời 

những câu hỏi và giải đáp thắc mắc về những điều cần biết về hồ sơ vay. 

4. Phân công: 

4.1. Văn phòng Đoàn Khối:  

- Gửi Thư mời và đón tiếp đại biểu lãnh đạo tham dự chương trình. 

- Tuyên truyền nội dung hội nghị trên các trang mạng xã hội. 

- Tổng hợp danh sách đại biểu tham dự. 

4.2. Chi đoàn Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố:  

- Phụ trách kinh phí tổ chức chương trình. 

- Phối hợp với đơn vị kỹ thuật trực tuyến 

- Chuẩn bị nội dung và trình bày trong hội nghị. 

- Xây dựng kịch bản và dẫn chương trình. 

- Phân công đoàn viên, thanh niên hỗ trợ công tác lễ tân, hậu cần, chuẩn bị 

cơ sở vật chất phục vụ hội nghị (hội trường, âm thanh, máy chiếu). 

- Phụ trách thiết kế phông chữ với nội dung:  

 
KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ 

 

HỘI NGHỊ 

GIỚI THIỆU “CHƯƠNG TRÌNH VAY VỐN TẠO LẬP NHÀ Ở CHO NGƯỜI  

CÓ THU NHẬP THẤP” NĂM 2022 
 (Đơn vị thực hiện: Chi Đoàn Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố) 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

 

4.3. Các cơ sở Đoàn: 

- Thông tin mời đoàn viên, thanh niên quan tâm đến “Chương trình vay vốn 

tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp”  tham gia chương trình, đăng ký tham gia 

qua đường dẫn trực tuyến http://bit.ly/2ZPVycG. 

http://bit.ly/2ZPVycG


3 

- Lan tỏa và giới thiệu nội dung chương trình trên trang thông tin điện tử của 

cơ sở Đoàn. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai và thông tin 

đoàn viên, thanh niên tham gia tốt hội nghị. 

 

Nơi nhận: 
- Thành Đoàn: Ban CNLĐ; 

- ĐUK: Thường trực, Ban Dân vận; 

- Cấp ủy, Lãnh đạo Quỹ Phát triển nhà ở; 

- Các cơ sở Đoàn; 

- Lưu: VP. 
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