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THÔNG BÁO 
V/v kế hoạch học môn học Giáo dục Quốc phòng –An ninh cho khóa 2018 

Kính gởi: Trưởng các Đơn vị, các Tư vấn viên và Sinh viên 

Căn cứ theo Biểu đồ kế hoạch Giảng dạy - Học tập và kế hoạch triển khai học kỳ 3 năm 

học 2018–2019;  

Căn cứ vào Thông báo của Trung tâm giáo dục Quốc phòng An ninh – ĐH. Quốc gia 

TP.HCM về kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) cho 

sinh viên; 

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn GDQP-AN, phòng Đào tạo thông báo thời gian, 

địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học môn GDQP-AN như sau: 

1. Đối tượng học: Tất cả sinh viên thuộc hệ đại học chính quy khóa 2018 (trừ các 

đối tượng sinh viên được miễn, hoãn  theo quy định của Bộ) và các sinh viên đăng 

ký học lại các học phần GDQP-AN của các khóa trước 2018.  

a. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN: 

• Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các 

trường quân đội, công an cấp; 

• Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo; 

• Sinh viên là người nước ngoài 

b. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN: 

• Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, 

phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi, sinh viên điều trị; 

• Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản 

theo quy định hiện hành. 

Các trường hợp sinh viên thuộc đối tượng miễn, hoãn theo quy định trên, trước 

ngày 11/06/2019 sinh viên phải đem những giấy tờ liên quan (bản chính) đến phòng 

Đào tạo A1-202 để được hướng dẫn giải quyết.   

2. Thời gian học: 04 tuần từ 01/07/2019 – 26/07/2019. 

3. Địa điểm học: Sinh viên học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh –

Địa chỉ: Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương (có sơ 

đồ đường đi gửi kèm). 

4. Sinh viên phải có mặt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh – ĐH. Quốc 

gia TP.HCM lúc 7h20 ngày 01/07/2019 để biên chế lớp học. 

5. Sinh viên học GDQP -AN có thể đăng ký hoặc không đăng ký ở nội trú tại ký 

túc xá của Trung tâm nhưng sinh viên phải chấp hành đúng thời gian và các hoạt 

động ngoại khóa do Trung tâm quy định (nếu sinh viên có chỗ ở gần với Trung 

tâm GDQP-AN thì nên ở ngoại trú vì số lượng chỗ ở nội trú tại ký túc xá của 

Trung tâm có hạn). 

6. Khi đi học, sinh viên cần chuẩn bị:  

- Tiền nội trú 4 tuần: 120.000 đồng. 

- Tiền dự phòng (tiền bồi thường các khoản nếu có): 50.000 đồng 

(Sẽ hoàn lại sau khi sinh viên trả đầy đủ các vật dụng đã mượn) 

- Tiền ăn trong 04 tuần (phần ăn thấp nhất giá 15.000 đồng). 

- Trung tâm cho mượn 2 bộ quân phục và mũ. 



- Sinh viên chuẩn bị chiếu để nằm nếu đăng ký ở nội trú. 

- Sinh viên phải chuẩn bị tập viết, giày bata để học GDQP-AN. 

- Đầu tóc phải cắt ngắn gọn (đối với nam sinh viên) trước khi đến Trung tâm. 

- Chứng minh thư và thẻ sinh viên để thi môn GDQP-AN. 

Phòng Đào tạo kính đề nghị các Trưởng Khoa, các Tư vấn viên thông báo rộng rãi cho 

sinh viên của Khoa mình được biết để chuẩn bị tốt cho đợt học GDQP-AN. 

Trân trọng ./. 

 KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

                                                                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 (đã ký)                                                                                                         
 

    ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa 

  

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

- Các Khoa (thực hiện); 

- Đưa lên trang Online; 

- Lưu Đào tạo.  


