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THÔNG BÁO 
Kế hoạch giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất 

đối với sinh viên khóa QH2022.F1 

 
 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN; 

Căn cứ Thông báo số 1675/TB-ĐT ngày 17/11/2022 của Hiệu trường ĐHNN về việc 

lập danh sách sinh viên tham gia học GDQPAN và GDTC kết hợp năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-QPAN ngày 01 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc 

Trung tâm GDQP&AN về việc giảng dạy ghép môn học phần GDQPAN và GDTC cho 

sinh viên trường ĐHNN, ĐHQGHN; 

 Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy học phần GDQP-AN và GDTC đối với 

sinh viên khóa QH2022.F1, cụ thể như sau: 
 

1. Đối tượng:   Toàn thể sinh viên khóa QH2022.F1 (bắt buộc) 

2. Thời gian học:  Từ ngày 18/3/2023 đến 28/4/2023 

3. Địa điểm học: Trung tâm GDQP-AN, thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.  

4. Tư vấn về khoá học: 

 Toàn thể sinh viên khoá QH2022.F1 tham gia trực tuyến buổi tư vấn, giải đáp vướng 

mắc trước khi tham gia khóa học. 

 Thời gian: 19h30 - 20h30, thứ Năm ngày 09/3/2023  

Địa điểm: trên Zoom meeting:   ID: 886 5290 3862  

Đặt tên theo cú pháp: Mã sinh viên_Họ và tên   

5. Đón-Trả sinh viên: 

- Đón sinh viên: Sinh viên có mặt lúc 7h30, thứ Bảy ngày 18/3/2023 tại Khu Liên 

hợp thể thao, Trường ĐHNN, ĐHQGHN.  

- Trả sinh viên: 9h00 thứ Sáu, ngày 28/4/2023 tại Trường ĐHNN 

(Chi tiết theo kế hoạch 217 đính kèm) 

6. Phân công nhiệm vụ:  

6.1. Các khoa đào tạo 

- Phổ biến Thông báo đến toàn thể sinh viên khóa QH2022.F1 biết để tham gia khóa học. 

- Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham gia đầy đủ buổi tư vấn ngày 09/3/2023. 

- Rà soát lại toàn bộ danh sách sinh viên đã đăng ký học (danh sách gửi kèm). 

6.2. Phòng Đào tạo 

- Tổng hợp danh sách sinh viên tham gia học GDQPAN và GDTC toàn trường. 

- Phối hợp với Trung tâm GDQP-AN, Trung tâm GDTC&TT và Phòng KHTC soạn thảo 

hợp đồng tổ chức giảng dạy học phần GDQPAN và GDTC cho sinh viên. 

- Thu đơn và hồ sơ miễn/giảm học phần GDQPAN và GDTC, soạn thảo công văn đề 

nghị miễn/giảm cho sinh viên (nếu có). 

6.3. Phòng Chính trị và Công tác HSSV 

- Đầu mối tổ chức đưa - đón sinh viên an toàn và theo đúng kế hoạch của Trung tâm 

GDQPAN. 

- Phối hợp với Trung tâm GDQPAN đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho sinh viên 

trong thời gian học tập. 



- Lập kế hoạch, đầu mối phân công các đơn vị thăm hỏi, động viên sinh viên trong thời 

gian sinh viên học tập. 

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự trù kinh phí cho toàn khoá học. 

6.4. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: Tuyên truyền, động viên, hỗ trợ, đồng hành cùng 

sinh viên trong thời gian học tập; Xây dựng và tổ chức các hoạt động ngoại khoá phù 

hợp với điều kiện thực tế cho sinh viên; Lập dự trù kinh phí cho các hoạt động ngoại 

khoá do đơn vị phụ trách. 

6.5. Phòng Kế hoạch Tài chính: Thanh toán kinh phí giảng dạy cho Trung tâm 

GDQPAN và Trung tâm GDTC&TT theo hợp đồng đã ký và các hoạt động khác cho 

toàn khoá học. 

6.6. Phòng Quản trị, Trung tâm PTNL: Cử cán bộ trực, phân luồng, đảm bảo an toàn 

giao thông trong ngày đưa - đón sinh viên. 

7. Yêu cầu đối với sinh viên: 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch số 217 về hoạch đưa - đón và 

kế hoạch học tập (gửi kèm). 

- Đọc kỹ toàn văn các thông báo; thực hiện nghiêm túc nội quy của khoá học;  

- 100% sinh viên có mặt đúng thời gian địa điểm và đi lên Trung tâm GDQPAN 

bằng xe chung để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. 
       

  Trong thời gian sinh viên khóa QH2022.F1 tham gia khóa học GDQPAN và 

GDTC, mọi hoạt động dạy - học tại trường đối với sinh viên khóa QH2022.F1 tạm 

dừng đến hết ngày 03/5/2023. 

  Ngày 04/5/2023, sinh viên QH2022.F1 quay trở lại học tập tại Trường ĐHNN. 
 

 Đề nghị các khoa đào tạo chính quy, các đơn vị chức năng thông báo đến toàn thể cán 

bộ giảng viên, sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.  

 Mọi vướng mắc, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (P109A1) theo số điện thoại: 

024.66808741 để được hỗ trợ. 

    
 

 Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các khoa đào tạo CQ (để thực hiện); 

- Phòng CT&CTHSSV (để phối hợp); 

- Đoàn TN, Hội SV (để phối hợp); 

- Phòng Quản trị, TT PTNL (để phối hợp); 

- Các đơn vị trong toàn trường (để biết); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh3. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 (Đã ký) 
 

 

 

 

                         Hà Lê Kim Anh 
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