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THÔNG BÁO 
V/v triển khai kế hoạch học vượt, học bù môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh  

trong Học kỳ hè  năm học 2021-2022 tại Trung tâm  GDQP-AN, cơ sở Nam Định 

 
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành chương trình GDQP&AN trong các Trường Cao đẳng sư phạm, Cơ sở Giáo dục đại học; 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 và Thông báo số 264 ngày 29/4/2022 về nội 

dung kế hoạch học vượt, học bù môn học GDQP&AN.  

Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, Trung tâm GDQP-AN các lớp sinh viên có liên 

quan về kế hoạch học bù môn GDQP&AN trong học kỳ hè như sau: 

I. Kế hoạch thực hiện 

1. Đối tượng học tập: 

- Sinh viên ĐHCQ các lớp: 

 Chất lượng khóa 14 các ngành (trừ ngành Cơ khí và Cơ điện tử); 

 Khoá K13; K15 do ảnh hưởng của Covid -19 nên bị hoãn môn học GDQP&AN trong 

học kỳ II năm học 2021-2022.  

- Tổng số sinh dự kiến: 1.904 sinh viên. 

2. Thời gian, địa điểm, đăng ký học tập và tổ chức lớp học 

2.1. Thời gian học tập 

Kế hoạch học tập chia thành 5 đợt: 

- Đợt 1: Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 02/7/2022; 

- Đợt 2: Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 16/7/2022; 

- Đợt 3: Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 30/7/2022; 

- Đợt 4: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 13/8/2022; 

- Đợt 5: Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 27/8/2022. 

Ghi chú: Thời gian học tập và có mặt tại TT GDQP-AN cụ thể cho từng đợt học, sinh viên xem 

trong phụ lục kèm theo. 

2.2. Địa điểm đào tạo 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Khu CN Hoà Xá, Quốc lộ 10, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định. 

2.3. Đăng ký học tập 

- Phòng Đào tạo đăng ký học tập các học phần GDQP&AN theo kế hoạch cho sinh viên trên 

phần mềm; 

- Trung tâm GDQP-AN căn cứ theo danh sách đăng ký học tập của phòng Đào tạo để tổ chức 

biên chế các đơn vị, sắp xếp lịch học theo quy định của môn học GDQP&AN; 

- Ghi chú: Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN, chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc thuộc các đối 

tượng được xét hoãn học, miễn học (lý do bệnh tật, sức khoẻ, đang trong thời gian điều trị bệnh ...) 

cần làm đơn xin hoãn/ miễn học và nộp kèm giấy xác nhận gửi bộ phận một cửa thuộc phòng CTSV. 

2.4. Tổ chức lớp học 

- Các đợt được tổ chức học tập trực tiếp các học phần của môn học GDQP&AN. Sinh viên 

tham gia học tập, ăn, ở tập trung trong suốt quá trình học tập tại TT GDQP-AN của Nhà trường. 



 Sinh viên phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả các quy định khi tham gia học tập; 

 Sinh viên phải đóng học phí và sinh hoạt phí theo quy định. 

- Điều kiện để sinh viên tham gia học tập: 

 Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Chính 

phủ, các Bộ và địa phương; 

 Đã tiêm tối thiểu 02 mũi Vác xin phòng chống Covid – 19; 

 Không được đến TT GDQP-AN khi đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan 

y tế; 

 Không mang phương tiện giao thông cá nhân đến TT GDQPAN;  

 Được mang đồ dùng cá nhân hữu ích đủ dùng như: Sách vở đồ dùng đảm bảo điều kiện 

học tập; quần áo lót, kem đánh răng, bàn trải, xà phòng, móc áo, 01 khóa nhỏ để khóa 

hòm, tủ chứa đồ dùng cá nhân; Chăn mỏng để trải trên giường khi ngủ, nghỉ; 

 Cần mang theo thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm y tế, Căn cước công dân. 

II. Phân công nhiệm vụ 

1. Phòng đào tạo: Lập kế hoạch; Thông báo kế hoạch; Đăng ký học tập môn học Giáo dục 

GDQP&AN cho sinh viên; Phối hợp với TT GDQP-AN tổ chức in, phát chứng chỉ GDQP&AN. 

2. Trung tâm  GDQP-AN: Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc ăn, ở, đào tạo; Tiếp nhận sinh 

viên, phổ biến nội quy, quy định; Tổ chức biên chế đơn vị; Tổ chức đào tạo, quản lý, duy trì nền nếp 

theo quy định của môn học đối với sinh viên trong toàn bộ thời gian sinh viên có mặt học tập tại 

trung tâm; 

3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kết hợp với Phòng Đào tạo và TT GDQP-AN tổng 

hợp danh sách sinh viên dự thi; Xếp lịch thi; Tổ chức coi thi, chấm thi và báo điểm cho sinh viên 

theo kế hoạch. 

4. Phòng CTSV: Phối hợp cùng TT GDQP-AN, CVHT thường xuyên nắm bắt thông tin về việc 

sinh hoạt và học tập của sinh viên. 

5. Cố vấn học tập thông báo kế hoạch học tập môn học GDQP&AN cho sinh viên; Tổ chức họp 

lớp, đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu sinh viên viết cam kết thực hiện tốt nội quy trong quá trình học tập 

để gửi TT GDQP-AN; Tổ chức đưa, đón, bàn giao sinh viên khi bắt đầu và kết thúc đợt học tại Trung 

tâm GDQP-AN; Thường xuyên nắm bắt thông tin về việc sinh hoạt và học tập của sinh viên tại TT 

GDQP-AN. 

6. Các khoa chuyên môn: Chỉ đạo và đôn đốc CVHT thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

7. Sinh viên: Có mặt tại TT GDQP-AN đúng thời gian quy định để làm các thủ tục: nhận chỗ ở, 

quân trang quân dụng; Thực hiện sinh hoạt, ăn, ở, học tập tại Trung tâm GDQP-AN trong suốt thời 

gian đợt học; Làm bản cam kết nộp cho cán bộ quản lý sinh viên của TT GDQP-AN và thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch học tập; 

Căn cứ nội dung thông báo, các đơn vị, cá nhân, sinh viên trong toàn trường theo chức năng 

nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt theo đúng kế hoạch. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị; 

- Website trường; 

- Lưu VT-ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Trần Đức Cân 

 



Phụ lục  

Kế hoạch học bù môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

trong Học kỳ hè  năm học 2021-2022 tại Trung tâm  GDQP-AN, cơ sở Nam Định 

(Kèm theo Thông báo số 304 /TB-ĐHKTKTCN ngày 20/5/2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 

TT Lớp Số lượng Đợt học Thời gian học tập 
Thời gian sinh viên có 

mặt tại TT GDQP-AN 

1  DHDI14A1CL 33 

Đợt 1 
Từ ngày 13/6/2022  

đến ngày 02/7/2022 

7h đến 9h  

Ngày 13/6/2022 

(Thứ hai) 

2  DHTD14A1CL 29 

3  DHĐT14A1CL 20 

4  DHMA14A1CL 31 

5  DHTI14A1CL 20 

6  DHTI14A2CL 20 

7  DHKT14A1CL 27 

8  DHKT14A2CL 28 

9  DHQT14A1CL 28 

10  DHQT14A2CL 27 

11  DHTM14A1CL 24 

12  DHTN14A1CL 21 

13  DHTM15A1HN 69 

Đợt 2 

 

Từ ngày 04/7/2022  

đến ngày 16/7/2022 

7h đến 9h  

Ngày 04/7/2022 

(Thứ hai) 

14  DHTM15A2HN 72 

15  DHTM15A3HN 70 

16  DHNN15A1HN 59 

17  DHNN15A2HN 55 

18  DHDL15A1HN 64 

19  DHKT13A1HN 60 

Đợt 3 

Từ ngày 18/7/2022 

đến ngày 30/7/2022 

 

7h đến 9h  

Ngày 18/7/2022 

(Thứ hai) 

20  DHKT13A2HN 58 

21  DHKT13A3HN 57 

22  DHKT13A4HN 55 

23  DHTN13A3HN 47 

24  DHTI13A2HN 61 

25  DHTI13A3HN 59 

26  DHKT13A1ND 56 

Đợt 4 
Từ ngày 01/8/2022  

đến ngày 13/8/2022 

7h đến 9h  

Ngày 01/8/2022 

(Thứ hai) 

27  DHTN13A1HN 56 

28  DHTN13A2HN 50 

29  DHTI13A1ND 26 

30  DHNN13A2HN 26 

31  DHDI13A1ND 17 

32  DHMA13A1ND 42 

33  DHMA13A2ND 44 

34  DHMA13A3ND 40 

35  DHQT13A1ND 21 

36  DHTD13A1ND 21 



37  DHKT13A5HN 53 

Đợt 5 
Từ ngày 15/8/2022  

đến ngày 27/8/2022 

7h đến 9h  

Ngày 15/8/2022 

(Thứ hai) 

38  DHKT13A6HN 60 

39  DHKT13A7HN 56 

40  DHKT13A8HN 57 

41  DHKT13A9HN 57 

42  DHTP13A1HN 40 

43  DHTI13A4HN 54 

44  DHNN13A1HN 34 

 


