BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 37/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v kế hoạch học học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên khóa 6
Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2015 của Giám đốc Học
viện Chính sách và Phát triển về việc quy định mức thu học phí năm học 2015 –
2016;
Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-HVCSPT ngày 18/05/2016 của Giám đốc
Học viện Chính sách và Phát triển về việc lựa chọn đơn vị liên kết giảng dạy Giáo
dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 6 Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ vào Hợp đồng Số: 23 /HĐLKĐT - HVCSPT ngày 19 tháng 05 năm
2016 giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Sĩ quan Lục quân 1;
Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2015 – 2016;
Học viện thông báo kế hoạch và công tác chuẩn bị cho đợt học Giáo dục quốc
phòng – An ninh cho sinh viên khóa 6 như sau:
1. Kế hoạch học tập
- Thời gian: 03/7/2016 đến ngày 31/7/2016
- Địa điểm: Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Đồng Doi – Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội
Thời gian đón sinh viên: 7h00 Chủ nhật ngày 03/7/2016.
Xe ô tô đón sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển, Lô D25, ngõ 8B,
đường Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội (Danh sách kèm theo).
Ghi chú:
- Tất cả sinh viên bắt buộc học theo kế hoạch của Học viện.
- Sinh viên nào đến muộn phải tự lo phương tiện lên trung tâm và tự chịu
trách nhiệm về an toàn trong quá trình đi lại.
- Các sinh viên đã có chứng chỉ GDQP nộp bản gốc lên Bộ môn Giáo dục thể
chất - Quốc phòng trước ngày 15/6/2016.
- Sinh viên khóa 4,5 nếu muốn tham gia học GDQP làm đơn có xác nhận của
lãnh đạo Khoa, gửi đơn về Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng trước ngày
31/5/2016.
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2. Hoàn thành các khoản kinh phí.
Sinh viên học tập môn Giáo dục quốc phòng và An ninh tại Trường Sĩ quan Lục
quân 1 hoàn thành các khoản kinh phí sau:
2.1 Tại học viện
- Tiền học phí: 8 tín chỉ x 200.000đ/1tc = 1.600.000 (Một triệu sáu trăm
nghìn đồng)
- Thời gian nộp: Từ ngày 23/05 đến 10/06/2016)
2.2 Tại Trường Sĩ quan Lục quân 1
1. Tiền ăn: 45.000 đồng/ ngày/sinh viên x 28 ngày = 1.260.000đ (Một triệu
hai trăm sáu mươi nghìn đồng)
2. Tiền chứng chỉ GDQP - AN: 30.000 đồng/sinh viên
3. Tiền làm ảnh: 10.000 đồng/ 1 sinh viên
4. Tiền làm thẻ sinh viên: 10.000 đồng/ 1 sinh viên
5. Tiền bảo quản quân trang cuối khoá, dùng để giặt, hấp quần áo quân phục,
giặt chiếu, màn: 30.000 đồng/ 1 sinh viên
6. Tiền nước, điện sinh hoạt: 20.000 đ/SV
7. Tiền vận chuyển: 150.000đ/1sv.
Chú ý: Sinh viên đem theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân; bút vở để học tập;
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho sinh
viên mượn 02 bộ quần áo quân phục, 01 mũ, 01 chiếu, 2 sinh viên/01 bộ giáo trình
GDQP-AN.
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo cho các đơn vị và toàn thể sinh
viên biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO

- Ban Giám đốc(để b/c);

- Các đơn vị thuộc HV (phối hợp thực hiện);
- Phòng CT&CTSV (TB trên bản tin);
- Khoa quản lý sinh viên (TB cho SV);
- Lưu: PTC-HC, PQLĐT, GDTCQP.

(Đã ký)
TS. Nguyễn Thế Hùng
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