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THÔNG BÁO 

Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh  

dành cho sinh viên Khóa 45 (Năm học 2020-2021)  

và hệ Liên kết đào tạo Khóa 44, 45 

 

 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo đại học 

thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An Ninh (GDQP-

AN) đối với sinh viên Khóa 45, hệ Liên kết đào tạo Khóa 44, 45 và sinh viên 

các khóa còn nợ GDQP-AN như sau: 

 1. Thời gian và địa điểm học tập 

- Thời gian: Từ ngày 10/01 đến ngày 03/02/2021. 

- Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội I, xã Phụng 

Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 

 2. Phổ biến nội quy, quy chế 

Sinh viên nghe phổ biến kế hoạch chi tiết, nội quy, quy chế học tập 

GDQP-AN theo lịch dưới đây: 

Thứ Ngày/Địa 

điểm 

Buổi Thời gian Lớp 

Chủ 

Nhật 

20/12/2020 

(Hội trường 

A403) 

Sáng 

8h00’ - 9h00’ 45.01 -> 45.09 

9h30’ - 10h30’ 

45.28 -> 45.36 

Hệ liên kết đào tạo 

Khóa 44 và 45 

Chiều 
14h00’ - 15h00’ 45.19 -> 45.27 

15h30’ - 16h30’ 45.10 -> 45.18 

 3. Giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập GDQP-AN 

- Sinh viên Khoá 45 đã có chứng chỉ GDQP-AN (hệ đại học) để được bảo 

lưu phải làm đơn xin bảo lưu và nộp chứng chỉ gốc. 

- Phòng Đào tạo đại học nhận đơn đăng ký học GDQP-AN cùng với sinh 

viên Khóa 45 của  sinh viên các khóa khác, cụ thể: 



+ Sinh viên còn nợ một số nội dung của môn học GDQP-AN. 

+ Sinh viên có đơn được hoãn học và đã nộp học phí môn học GDQP-AN. 

Sinh viên nộp đơn đăng ký học và đơn xin bảo lưu tại Phòng Đào tạo đại 
học đại học từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2020./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- P. CTSV, P. Quản trị (để phối hợp t/h); 

- Cổng thông tin ĐT (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 
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