BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69/TB-ĐHCT-ĐT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 44 học GDQP&AN
Đợt 1 (học kỳ 2, năm học 2018-2019) tại khu Hòa An
Trường thông báo việc tổ chức sinh hoạt và đưa, đón sinh viên (SV) khóa 44 học
Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) học kỳ 2, năm học 2018-2019 (đợt 1, từ
ngày 07/01/2019 đến 27/01/2019) như sau:
1. Địa điểm học tập:
Việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh được tổ chức tại Trung
tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (TTGDQP&AN), địa chỉ Khu Hòa An, Trường Đại học
Cần Thơ, số 554, quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.
2. Đối tượng: (ký hiệu nhóm lớp A01- sỉ số: 973)
Nhóm SV khóa 44, bao gồm các ngành/chuyên ngành:
Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh, Marketing,
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Thông tin - Thư viện, Xã hội học, Văn học, Việt Nam học thuộc
Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế và Khoa Khoa học xã hội và nhân văn.
3. Nội qui, qui định, điều kiện sinh hoạt và chi phí:
Hướng dẫn các nội qui, qui định, điều kiện sinh hoạt và các chi phí có liên quan khi tham
gia học tập các học phần GDQP&AN, sinh viên xem văn bản hướng dẫn của TTGDQP&AN
đính kèm thông báo này.
4. Đưa, đón SV học: (đối với những SV có nhu cầu)
- SV có nhu cầu lượt đi bằng xe của Trường phải đăng ký nhận phiếu lên xe. Lớp
cử đại diện lập danh sách SV có nhu cầu, thu tiền theo định mức và đến nhận phiếu cho lớp
tại Tổ Ôtô trường (cạnh Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn) từ ngày 02/01/2019 đến hết
ngày 04/01/2019. Lượt về SV đăng ký tại TTGDQP&AN.
- Chi phí 30.000 đồng/1 người/1 lượt đi hoặc 1 lượt về.
- SV được đưa, đón thành nhiều đợt theo thời gian ghi trên phiếu lên xe.
+ Ngày đưa: 06/01/2019, tập trung phía trước Hội trường Rùa – Khu II.
+ Ngày đón: 27/01/2019, tại TTGDQP&AN.
Đề nghị SV các ngành ở mục 2 lưu ý và thực hiện đúng kế hoạch thời gian này.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- P.KHTH, TTGDQP&AN (để phối hợp);
- Đơn vị có liên quan để thông báo đến SV;
- Website: Trường, PĐT;
- Lưu: VT, PĐT.
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA SINH VIÊN HỌC TẬP
CÁC HỌC PHẦN GDQP&AN TẠI HÒA AN
(Đính kèm công văn Số: 69/TB-ĐHCT-ĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 V/v sinh hoạt và
đưa, đón sinh viên khóa 44 học GDQP&AN Đợt 1 (học kỳ 2, 2018-2019) tại khu Hòa An)
Sinh viên tham gia học các học phần GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN (Hòa
An) phải thực hiện ở nội trú tại Trung tâm. Để làm tốt công tác chuẩn bị cho khóa học
Trung tâm hướng dẫn những nội dung chủ yếu như sau.
1. Cơ sở vật chất bảo đảm cho Sinh viên học các học phần GDQP&AN tại
Trung tâm:
- Ký túc xá sinh viên: Bố trí 8 sinh viên/phòng. Dụng cụ mỗi phòng ở ký túc xá
Trung tâm chuẩn bị bao gồm; Thau giặt, xô, ca múc nước, chổi bông cỏ, hốt rác, thùng
đựng rác, bàn chải dùng cho nhà vệ sinh.
- Nhà ăn (Căn tin): Sinh viên ăn tập trung theo giờ quy định của trung tâm. Ngoài ra
căn tin còn phục vụ thêm (ngoài giờ) khi sinh viên có yêu cầu.
- Hoạt động khác: Có các khu vực hoạt động vui chơi ngoài giờ học tập; 6 sân bóng
đá mini mặt cỏ nhân tạo, 2 sân bóng chuyền, 2 sân cầu lông …
- Tài liệu: Mỗi Sinh viên sẽ được mượn 1 bộ “Giáo trình GDQP&AN” gồm 02 cuốn
không tính phí.
- Trang phục: Để phù hợp với đặc thù môn học GDQP&AN, Trung tâm GDQP&AN
trường Đại học Cần Thơ sẽ cho Sinh viên mượn trang phục của Quân đội (Có tính phí bảo
quản) gồm: 02 bộ quân phục, 01 mũ tai bèo, 01 dây thắt lưng, 01 bộ mùng, mền, chiếu, gối.
2. Công tác chuẩn bị:
- Quân tư trang đem theo vừa phải đủ sinh hoạt cho 3 tuần: Khi học tập, sinh hoạt
tập trung; Sinh viên phải mang mặc quân phục, chỉ mặc thường phục trong thời gian nghỉ.
- Khi mặc quân phục sinh viên phải mang giày, mang theo giày vải mềm (Trong đợt
có một buổi hành quân rèn luyện cơ động với quãng đường khoảng 5 km).
- Mỗi sinh viên chuẩn bị 1 Sơmi nylon nút - A4 màu trắng để đựng tài liệu khi đi
học.
- Các khoản phí: Sinh viên học tập các học phần GDQP&AN tại cơ sở Hòa An phải
thực hiện các khoản phí sau đây:
* Tiền ở Ký túc xá trong 03 tuần là 50.000đ/người (Năm mươi ngàn đồng).
* Tiền ăn: 50.000đ/người/ngày (Năm mươi ngàn đồng), ngày ăn 3 bữa: bữa sáng,
bữa trưa và bữa chiều.
* Tiền bảo quản và giặt quân phục, mùng, mền, gối: 50.000đ/người (Năm mươi ngàn
đồng).
* Tiền xe đưa đón 2 lần: 60.000 đ (Sáu mươi ngàn đồng) - Nếu đi xe Trường.
* Tiền điện, nước tính theo thực tế sử dụng (Được theo dõi bằng chỉ số đồng hồ).
(Thủ quỹ của Trung tâm sẽ thu các khoản phí nêu trên ngay từ ngày đầu nhập học, riêng
tiền điện nước sinh hoạt sẽ thu vào ngày cuối cùng của đợt học).
Sinh viên chuẩn bị tiền mặt mang theo (ATM tại Hòa An giao dịch khó).
- Lớp trưởng chủ động liên hệ vé xe cho lớp mình với tổ Ô tô trường (cạnh Khoa
Khoa học Xã hội và Nhân văn).
- Lớp trưởng đi chuyến xe lúc 06 giờ; 7 giờ 30 phút đến 8 giờ gặp giáo viên tại
Trung tâm GDQP&AN để nhận Danh sách đại đội và tiến hành nhận cơ sở vật chất.

- Nếu đi xe Trường: Thời gian ghi trên vé xe là thời gian xe chạy; Do vậy sinh viên
phải có mặt trước thời gian ghi trên vé xe khoảng 20 đến 30 phút. Khi đến điểm tập kết
(Trước Hội trường Rùa) Sinh viên chủ động lên xe. Xe nào đủ ghế sẽ đi trước.
- Sinh viên phải có mặt tại Trung tâm GDQP&AN (Hòa An) trước 13 giờ, ngày 06
tháng 01 năm 2019. Để thực hiện huấn luyện các nội dung ngoại khóa.
- Khi Sinh viên đến Trung tâm sẽ có Giảng viên của Trung tâm tiếp nhận và hướng dẫn.
- Sinh viên đã đến Trung tâm muốn ra ngoài phải được sự cho phép của Trung tâm.
3. Địa chỉ Trung tâm GDQP&AN trường Đại học Cần Thơ (Khu Hòa An):
- Số 554 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

* Sinh viên chủ động tìm hiểu thêm các Nội quy, quy định, Chương trình
chi tiết và cách tính điểm học phần GDQP&AN trên Website Trung tâm
GDQP&AN trường Đại học Cần Thơ: http://dec.ctu.edu.vn và Website trường
Đại học Cần Thơ: https://www.ctu.edu.vn
4. Phân chia danh sách sinh viên ở Ký túc xá:
Để biết mình ở ký túc xá nào? Sinh viên vào Website Trung tâm GDQP&AN trường
Đại học Cần Thơ: http://dec.ctu.edu.vn Tải về File “CHIA ĐẠI ĐỘI ĐỢT 1 HỌC KỲ 2
2018 - 2019”
5. Địa chỉ liên hệ:
Mai Thế Tuấn - SĐT: 0938770579 - Email: mttuan@ctu.edu.vn
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

