
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC  

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

       

Số: 27/GDQP-ĐT 

“V/v học môn GDQPAN của sinh viên” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

        

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

   

    

Kính gửi:   Phòng Đào tạo  

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 
 

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh 

(GDQPAN), Phòng Quản lý sinh viên Trung tâm GDQPAN thông báo thời gian, 

địa điểm và những nội dung sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau: 

1. Thời gian học: 

- Học trực tuyến: từ ngày 19/12/2022 đến 31/12/2022 

- Học trực tiếp tại Trung tâm: từ ngày 03/01 đến 14/01/2023 

2. Địa điểm học: Trung tâm GDQPAN, địa chỉ: phường Đông Hòa, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

3. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thông báo cho sinh viên có mặt tại Trung 

tâm GDQPAN trước 07g30 ngày 03/01/2023. 

4. Sinh viên học GDQPAN nội trú tại Trung tâm theo quy định. 

5. Khi đi học, sinh viên cần chuẩn bị:  

- Tiền ăn: tùy theo nhu cầu của sinh viên với các món tự chọn (phần ăn 

thấp nhất: 20.000 đồng) 

- Trung tâm cho mỗi sinh viên mượn 02 bộ quân phục, 01 nón tai bèo và 

giáo trình học tập môn học GDQPAN. 

- Sinh viên đăng ký ở nội trú tại Trung tâm được bố trí 12 sinh viên/phòng 

ở khép kín. Trang bị trong phòng: giường, quạt, đèn, thau chậu, ca múc nước.  

- Tiền điện: 2.300đ/kw thu theo sử dụng thực tế từng phòng ở sinh viên.  

- Tiền mượn giáo trình: 15.000 đồng/03 quyển 

- Tiền giặt ủi quân trang và nội vụ: 28.000 đồng/ sinh viên.  

- Nước uống, nước sinh hoạt: Miễn phí. 

- Căn cước công dân và thẻ sinh viên. 

- Sinh viên phải chuẩn bị tập viết, giày bata để học GDQPAN. 



 

 

- Đầu tóc phải cắt ngắn gọn (đối với nam sinh viên) trước khi đến Trung tâm. 

- Đồ dùng sinh hoạt cá nhân của sinh viên mang theo gọn nhẹ, đồ đạc 

dùng đủ trong 2 tuần học tập. Cantin Trung tâm có bán chiếu đúng kích cỡ 

giường nằm nội trú để đảm bảo thống nhất sắp đặt trật tự nội vụ phòng ở. Vì vậy 

sinh viên không mua và mang chiếu ở bên ngoài vào.  

- Tất cả sinh viên trong khóa học phải tự bảo quản quân tư trang, tiền bạc 

và các vật chất khác của mình, tránh bỏ quên hoặc làm mất. 

6.  Một số điểm sinh viên cần lưu ý: 

 Trung tâm sẽ gửi kế hoạch tiếp nhận, đường link đăng ký size số quân 

trang và danh sách đường link tham gia nhóm zalo của từng đại đội cho Trường 

Đại học Kinh tế TP.HCM để Nhà trường thông báo cho sinh viên. Mọi thắc mắc 

liên quan đến khóa học được giáo viên chủ nhiệm tư vấn qua group zalo của đại 

đội. Yêu cầu sinh viên nắm các thông tin sau: 

- Yêu cầu sinh viên có mặt tại đúng vị trí tập trung của đại đội mình vào 

lúc 07g30 ngày 03/01/2023 (Thứ Ba). Vị trí tập trung Giáo viên chủ nhiệm sẽ 

gửi định vị qua nhóm zalo của đại đội trước 01 ngày để hỗ trợ sinh viên đến địa 

điểm tập trung của đại đội). 

- Sinh viên cần nắm mình thuộc biên chế trong tiểu đội nào? của đại đội 

nào? theo danh sách biên chế lớp học; nghiên cứu trước các nội quy, quy định 

của Trung tâm (được GVCN gửi lên group zalo của đại đội). 

 - Sinh viên đi bộ có thể vào Trung tâm qua Cổng 1 (đường Lê Quý Đôn), 

sinh viên đi xe máy hoặc xe đạp, xe điện vào Trung tâm qua Cổng 2 (đường 

Nguyễn Du), có bãi giữ xe (có gửi qua đêm) giá gửi ngày-đêm là 7.000 đồng.   

- Sinh viên ở nội trú 100%, ngày đầu tổ chức tiếp nhận, biên chế nhận 

quân trang, tài liệu, phòng ở nội trú. Nghe quán triệt nội quy, quy chế, nội dung 

học tập, hướng dẫn gấp nội vụ, tập hai bài thể dục trong Quân đội. Ngày 

04/01/2023 học tập theo kế hoạch. 

- Sinh viên tự thu sếp công việc cá nhân để hoàn thành tốt khóa học theo 

đúng quy định. 

Trên đây là một số thông tin liên quan đến sinh viên trong quá trình học 

tập môn học GDQPAN. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên ngay từ 

ngày đầu tiên đến nhập học, Trung tâm mong muốn tất cả sinh viên nắm được 



 

 

những thông tin trên trước khi đến Trung tâm để chủ động hơn trong công việc. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 

để cùng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên trong toàn khóa học 

GDQPAN tại Trung tâm. 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại của Phòng 

Quản lý sinh viên 028 6272 8201 hoặc email: pqlsv@ttgdqp.edu.vn  

Trân trọng. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, QLSV. 

TRƯỞNG PHÒNG QLSV 

 
(Đã ký) 

 

 

Thượng tá Trần Ngọc Hùng 
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