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Hà Nội, ngày  29 tháng 7  năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh lịch học Giáo dục Quốc phòng &An ninh (nội dung thực hành) 

đối với sinh viên đã học nội dung lý thuyết năm 2022 
 

  

   Căn cứ Công văn số 807/QPAN-ĐT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Trung 

tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN về việc thay đổi thời gian học 

học nội dung thực hành học phần Giáo dục Quốc phòng An Ninh đối với sinh 

viên trường ĐHNN; 

     Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy nội dung thực hành học phần 

Giáo dục Quốc phòng & An ninh (GDQPAN), cụ thể như sau: 

1. Đối tượng học: 

  188 sinh viên khoá QH2019.F1 trở về trước đã đăng ký và tham gia học trực 

tuyến nội dung lý thuyết học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh (danh sách 

gửi kèm). 

2. Thời gian học: 

 Thời gian học cũ:    từ 01/8/2022 đến 14/8/2022 

 Thời gian học thay đổi:  từ 15/8/2022 đến 28/8/2022 
 

Đề nghị các khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên (có tên trong danh 

sách), biết và chuẩn bị tham gia học.  

Trưởng các khoa đào tạo thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn 

vị biết, có kế hoạch hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức trong 02 tuần học GDQP. 

Sinh viên tham gia khoá học sẽ được Nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ, hướng 

dẫn học, cung cấp tài liệu, học liệu của tất cả các học phần thực hành tiếng, lý 

thuyết tiếng và các học phần chung tại học kỳ 1 năm học 2021-2023 trong 2 tuần 

đầu của học kỳ 1, để tham gia học GDQPAN tại Hoà Lạc. 

3. Phổ biến kế hoạch học tập và kế hoạch đưa đón: 

Nhà trường phối hợp với Trung tâm GDQPAN phổ biến kế hoạch học tập, kế 

hoạch đưa đón sinh viên trực tuyến trên Zoom meeting. 

Thời gian:  20h00-21h00, thứ Tư ngày 03/8/2022 

ID: 940 0756 2474    Pass: gdqp22 
 

Đề nghị toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên tham gia đầy đủ buổi gặp mặt. 

Mọi vướng mắc, sinh viên liên hệ với các khoa đào tạo, Phòng Đào tạo trường 

ĐHNN (P109-A1), điện thoại theo số: 024.66808741, 0986122937 để được hỗ trợ. 
 

Nơi nhận:                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban giám hiệu (để báo cáo);                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các khoa ĐTCQ (để thực hiện);    

- P.CTCT HSSSV (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh04.        

         
                    Hà Lê Kim Anh 
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