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KẾ HOẠCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 
ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2016 

(Kèm theo Thông báo số: 1104/TB-ĐHHN ngày 22 tháng 6 năm 2016) 
 

 

1. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: 04 tuần (từ ngày 01.8.2016 đến 28.8.2016). 

- Địa điểm: Trung tâm GDQP Hà Nội I (Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Xã Phụng Châu, 

Huyện Chương Mỹ, Hà Nội). 

- Kế hoạch chi tiết:  

+ 7h00 sáng ngày 01.08.2016, xe bắt đầu đón sinh viên trước Hội trường lớn Trường ĐH Hà Nội. 

Sinh viên các ngành CNTT, QTKD và QTDV DL & LH: Có mặt lúc 7h00. 

Sinh viên các ngành Kế toán, TC-NH và Quốc tế học: Có mặt lúc 8h00. 

(Sinh viên phải có mặt đúng giờ và di chuyển lên xe theo sự hướng dẫn của giáo viên). 

+ 10h00 ngày 28.08.2016, xe đón sinh viên từ Trung tâm về Trường Đại học Hà Nội.  

*Chú ý: Sinh viên sau khi trả quân trang, phòng ở, tập trung trước cổng nhà ăn Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội để lên xe về Trường. 

2. Một số lưu ý khi tham gia học GDQP-AN 

+ Sinh viên cần mang theo giấy bút để ghi chép, sinh hoạt phí (tiền ăn trưa và chiều) dự kiến là 

1.200.000đ / sinh viên; lệ phí Chứng chỉ: 10.000đ/ sinh viên. Sinh viên đóng các khoản phí trên 

một đợt cho Ban chỉ huy Đại đội. 

+ Trong thời gian học tập, sinh viên chịu sự quản lý toàn diện của Trung tâm. Sinh viên có trách 

nhiệm thực hiện đúng nội quy, quy chế của Trung tâm. Sinh viên nào vi phạm, Trung tâm sẽ xử lý 

tuỳ theo mức độ vi phạm: từ phê bình, trừ điểm thi đua đến đình chỉ học tập, không cấp chứng chỉ. 

Cuối đợt học tập, những sinh viên thi đạt kết quả, không vi phạm kỷ luật trong quá trình học tập, sẽ 

được cấp chứng chỉ GDQP của Bộ GD và ĐT.  

+ Sinh viên được học tập và sinh hoạt theo chương trình hiện hành môn GDQP trong 04 tuần (165 

tiết), rèn luyện và chấp hành kỉ luật theo Điều lệnh, điều lệ trong quân đội. Sinh viên được ở KTX; 

được mượn quân trang của Trung tâm (quần áo, mũ, giầy); được ăn tập trung theo từng tiểu đội tại 

nhà ăn Trung tâm. Sinh viên tự túc bữa sáng (có thể đăng kí ăn sáng tại Trung tâm).  Sinh viên không 

nên đem theo tài sản có giá trị (như đồ trang sức..). Sinh viên khi vào Trung tâm học phải tự túc giầy 

(giày Ba ta hoặc giày Thể thao chuẩn bị ở nhà hoặc vào Trung tâm mua); Sinh viên không đem theo 

quạt điện (Trung tâm có thể cho mượn hoặc thuê); Sinh viên tự túc nước uống (Căng tin trung tâm có 

nước tinh khiết). 

                Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 
                                                                                        PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  


