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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức học lại học phần Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên các lớp khóa cũ trong 

học kỳ 1 năm học 2020 -2021 

 

Căn cứ kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng thuộc học kỳ 1 năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của sinh viên các lớp khóa cũ; Nhà trường thông báo cho các Phòng, 

Khoa, sinh viên các lớp khóa cũ có liên quan việc tổ chức các lớp học lại học phần Giáo dục quốc 

phòng như sau: 

1. Tổ chức lớp học: 

- Đối tượng đăng ký: Toàn thể sinh viên khóa cũ ĐHK8; ĐHK9; ĐHK10; CĐK25: CĐK26 còn 

nợ học phần Giáo dục quốc phòng, có nhu cầu học lại. 

- Địa điểm học tập: Tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc Trường Đại học TDTT Từ Sơn, 

Bắc Ninh 

- Thời gian học tập: Bắt đầu từ ngày 05/10/2020; sinh viên xem TKB cụ thể trang cá nhân hoặc 

Website phòng Đào tạo. 

2. Kế hoạch đăng ký 

- Sinh viên đăng ký trực tiếp tại một cửa từ ngày 25/09/2020 đến ngày 01/10/2020.  

- Thời gian đóng học phí: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 04/10/2020; 

3. Quy định về học phí : 

3.1. Mức học phí 

- Đối tượng đại học:   500.000 đồng/ tín chỉ; 

- Đối tượng cao đẳng: 320.000 đồng/ tín chỉ. 

3.2. Cách thức đóng học phí 

Sinh viên hoặc người nộp tiền phải trực tiếp đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Agribank 

xin nộp học phí qua hệ thống Billpayment và ghi đầy đủ các thông tin sau: 

o Họ tên người nhận/Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

o Số tài khoản: 1420201007037 mở tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Đông Hà Nội. 

o Phần nội dung ghi:  Họ tên, ngày sinh, lớp, mã số sinh viên, số tín chỉ cần nộp, … 

4. Tổ chức thực hiện  

- Sinh viên học lại cam kết và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập, chương trình học tập, nội 

quy, quy chế; Có mặt tại Trung tâm trước đợt học 01 ngày để làm các thủ tục bàn giao, nhận chỗ ở, 

nhận quân trang quân dụng, … 

- Phòng Đào tạo lập danh sách sinh viên đã đăng ký học lại, chuyển Trường Đại học TDTT Từ 

Sơn, Bắc Ninh tổ chức giảng dạy và đánh giá theo quy định.  

- Khoa GDTC-QP: Đầu mối liên hệ các công việc với cán bộ của Trung tâm; Đầu mối bàn giao 

sinh viên học lại lúc đến Trung tâm và lúc về. 

Căn cứ nội dung thông báo, Nhà trường yêu cầu Các đơn vị, cá nhân, sinh viên thuộc đối tượng 

được đăng ký học tập theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện theo đúng kế hoạch. 
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