THÔNG BÁO TỔ CHỨC DẠY HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017 - 20
Thứ tư, 11 Tháng 7 2018 14:48

Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo đến sinh viên tham gia học học phần “Giáo dục Quốc phòng HP3” như
sau:
1. Các khoản tiền phải thu nộp:
- Tiền ăn: 52.000đ x 9 ngày = 468.000đ/1SV
- Tiền phục vụ nấu ăn: 8.500đ x 9 ngày = 76.500đ/1SV
- Tiền thuê 02 bộ trang phục dã chiến: 28.000đ/1SV
Tổng cộng: 572.500đ (năm trăm bảy mươi hai ngàn năm trăm đồng chẵn).
2. Sinh viên chuẩn bị mang theo: Trang phục thể thao, mùng, mền, chiếu, ba-lô, áo mưa, giầy ba-ta, dép, chén, đũa
ăn cơm và các đồ dùng sinh hoạt cá nhân cần thiết khác.
3. Thời gian: Sinh viên tập trung tại sân nhà C, cơ sở 280 An Dương Vương trước 07 giờ 00 của ngày bắt đầu đợt
học để điểm danh và tổ chức hành quân bằng xe ô-tô của Trường đến nơi tập kết.
- Đợt 1: Từ ngày 16/7 đến ngày 25/7/2018;
- Đợt 2. Từ ngày 25/7 đến ngày 03/8/2018;
- Đợt 3: Từ ngày 03/8 đến ngày 13/8/2018.

Kết thúc đợt học sẽ có xe của Trường đón về cơ sở 280 An Dương Vương.

4. Địa điểm: Khu C, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí
Minh).
5. Hình thức: Tổ chức dạy học tập trung; ăn, ở, sinh hoạt tại doanh trại quân đội; Thực hiện lễ tiết tác phong quân
nhân, nếp sống quân sự.
6. Sinh viên chuẩn bị Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh tập 2 (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao
đẳng, NXB Giáo dục Việt Nam - 2015).
Sinh viên có thể gửi xe gắn máy tại bãi giữ xe cơ sở 280 An Dương Vương của Trường.
Trân trọng./.
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