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THÔNG BÁO 

V/v không tổ chức cho sinh viên đăng ký học ghép cùng các đợt học 

môn học giáo dục quốc phòng – an ninh. 

 

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TT-BGĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình đào tạo môn học GDQP-AN. 

Căn cứ Thông báo số 29/TB-GDQP ngày 30 tháng 03 năm 2016 của 

Giám đốc Trung tâm GDQP Tây Nguyên về việc không tổ chức cho sinh viên 

đăng ký học ghép cùng các đợt học môn học giáo dục quốc phòng – an ninh. 

Căn cứ vào số lượng sinh viên học lại từng học phần 1, 2, 3 môn học 

GDQP-AN năm học 2015-2016 và những sinh viên chưa hoàn thành môn học 

của các năm trước. 

Từ năm học 2016-2017 Trung tâm không tổ chức cho sinh viên học ghép 

từng học phần cùng với các đợt học Giáo dục quốc phòng theo kế hoạch năm 

học đã được Lãnh đạo trường phê duyệt. Trung tâm sẽ mở lớp học riêng cho 

từng học phần 1, 2, 3 vào học kỳ hè. Sinh viên chưa hoàn thành học phần nào sẽ 

đăng ký học lại lớp học phần đó và ở tập trung theo quy định. 

Sinh viên có quyền đăng ký học ghép với các lớp học Quốc phòng khi học 

đủ 3 học phần và ở tập trung theo quy định.  

Để được đăng ký học lại hè, sinh viên xem thông báo trên trang mạng 

Nhà trường vào thời điểm cuối tháng 5. 

Nhận được thông báo này, đề nghị các khoa, các lớp thông báo cho sinh 

viên biết để triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

Mọi vấn đề cần giải đáp sinh viên có thể liên hệ với Ban Đào tạo – QLSV. 

Số điện thoại 0500.3811.371 hoặc 0978.999.738 (thầy Huy). 

Trung tâm xin chân thành cảm ơn! 
 

Nơi nhận:  
- P. Đào tạo đại học; 

- Các khoa;   

- Ban ĐT&QLSV; 

- Lưu: TT.  (Đã ký) 
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