
     

 
BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          TP. HỒ CHÍ MINH 

                                    

Số : 43 /TB-CĐQT                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 9 năm 2018 

                              

 

THÔNG BÁO 
( Về việc học môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh  

cho Sinh viên 02 khoá: khoá 7(2017-2020) và khoá 8( 2018-2021))                                                                                                

 

 

- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, tình hình học tập của Sinh viên 02 khoá 7(2017-

2020) và khoá 8(2018-2021).  

- Căn cứ vào thông tư liên tịch số:123/2015/TTLT-BQP-BGDDT-BLDTBXH ngày 

15 tháng 11 năm  2015 về quy định tổ chức,hoạt động của trung tâm giáo dục 

quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường 

cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học. 

 

Trường Cao đẳng Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên 02 khoá: Khoá 

7 (2017-2020) và khoá 8(2018-2021) đang theo học theo học tại trường về lịch học 

môn Giáo dục phòng-An ninh như sau:  

1. Thời gian học: 

 Đối với Sinh viên khoá 7(2017 – 2020) lịch học sẽ vào ngày Chủ nhật 

sáng -chiều bắt đầu từ ngày: 28/10/2018 cụ thể các ngày như sau: 28/10, 

4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12 và  ngày 16/12.  

 Đối với Sinh viên khoá 8(2018-2021) lịch học sẽ học vào các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến  thứ 7, sáng và chiều, thời gian bắt đầu từ ngày 

26/11/2018, cụ thể các ngày học như sau: 26/11, 27/11, 28,11, 29/11, 

30/11, 01/12, 03/12,  và ngày 04/12.  

2. Đại điểm học: TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH trường 

Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa) địa chỉ: 189 

Nguyễn Oanh, Phường 10, Quân Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.  

3. Lệ Phí: Trường Cao đẳng Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh sẽ thu hộ lệ phí cho 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH trường Sĩ quan Kỹ 

thuật quân sự (Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa) với các khoản như sau: 

 Tài liệu học tập, ôn thi, thẻ ra vào cổng:        20.000 đ 

 In giấy chứng nhận cho sinh viên:  10.000 đ 

 Thuê đồng phục:     50.000 đ 

Ghi chú: 

- Đối với những Sinh viên nợ môn GDQP- An Ninh các khoá trước muốn trả nợ môn 

trong đợt này thì liên hệ đăng ký trực tiếp với nhà trường từ ngày ra thông báo đến 

hết ngày 25/10/2018 đối với Sinh viên đăng ký học trả nợ chung với khoá 07(2017-

2020) và hết ngày 22/11/2018 đối với Sinh viên đăng ký học trả nợ chung với khoá 

 



 

 

 

 08(2018-2021) để nhà trường lập danh sách cụ thể gửi về đơn vị giảng dạy, sau thời 

gian trên Nhà trường sẽ không giải quyết vất kỳ trường hợp nào. 

- Tất cả Sinh viên học Quốc phòng phải tuân thủ nghiêm ngặt qui định tại nơi học theo 

kỷ luật Quân đội, mặc đồng phục riêng(đồng phục Quân đội) phải đeo thẻ mới được 

vào cổng, Thời gian vào cổng phải hoàn tất trước 07 giờ 00 buổi sáng và 13 giờ 00 

đối với buổi chiều, sau thời gian trên sẽ không được vào cổng. 

- Khoá 07(2017-2020) nhận đồng phục Quân đội vào lúc 8 giờ ngày thứ 

7(27/10/2018) và khoá 08(2018-2021) nhận đồng phục vào lúc 08 giờ ngày Chủ nhật 

(25/11/2018) tại TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH Trường Sĩ 

quan Kỹ thuật quân sự (Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa) địa chỉ:189 Nguyễn Oanh, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.  

- Sinh viên sau khi học xong thì trả lại đồng phục cho đơn vị, nếu Sinh viên  không trả, 

hoặc làm mất thì sẽ phải bồi thường với số tiền 150.000đ. 

 

 

  Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

- Ban GH; (để BC)                                                                                             (Đã ký) 

- Lưu VT, ĐT, 

- Các khoa. GVCN các lớp,   

- Phòng CTHS-SV. 

                                                                                      

                                                                                         ThS. Nguyễn Đăng Lý 
 


