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THÔNG BÁO  

V/v học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt tháng 8 năm 2016 

                                       
 

Kính gửi:      Các khoa Chuyên ngành và khoa Đại cương 
 

Theo Kế hoạch học tập năm học 2015 - 2016, từ ngày 01 đến 28 tháng 8 năm 2016, 

toàn bộ sinh viên hệ Chính quy khóa 2015 - 2019 các ngành: Công nghệ thông tin, Tài 

chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành, Quốc 

tế học sẽ tập trung học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh tại Trung tâm GDQP Hà Nội I 

(Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội).  

Để khóa học được tổ chức thành công và đảm bảo quyền lợi của sinh viên, 

Phòng Quản lý Đào tạo đã lập danh sách toàn bộ sinh viên khối các ngành đào tạo nói 

trên phải tham gia khóa học này. Đây là môn học bắt buộc trong Chương trình đào tạo 

của Trường Đại học Hà Nội. Trung tâm GDQP Hà Nội I không có đợt học bù. Nếu 

không tham gia khóa học đầy đủ, sinh viên sẽ không có cơ hội hoàn thành chương 

trình đào tạo đúng tiến độ. Sinh viên nào không tham gia khóa học sẽ phải tự chịu 

trách nhiệm.  

Đề nghị các Khoa đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng kế hoạch của Nhà 

trường và cử cán bộ phối hợp hướng dẫn sinh viên trong buổi sáng ngày 01/08/2016 (Thứ 2).  

Xin gửi kèm các khoa bản “Kế hoạch học môn GDQP-AN” để thông báo cho 

sinh viên.  
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