SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 162/TB-CĐSP

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 08 tháng 8 năm 2016

- Các đơn vị trong trường;
- Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên CĐSP chính quy khóa 37

Căn cứ Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày
05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục va Đào tạo, Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc
phòng và an ninh;
Căn cứ Biên bản Hội nghị liên kết và triển khai thực hiện Giáo dục &QPAN số 157/BBTTGDQP&AN ngày 29/3/2016 của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Nam Định về việc giáo dục
quốc phòng an ninh cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc trường
Quân sự tỉnh Nam Định.

Nhà trường thông báo Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh
viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37 như sau:
1. Thời gian học: Học tập trung tại Trung tâm từ 15/8/2016 đến 17/9/2016
2. Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN - Trường Quân sự tỉnh Nam Định, Thị trấn
Gôi - Vụ Bản - Nam Định.
3. Công tác đảm bảo:
3.1. Nhà trường:
- Phòng Tổ chức - Quản lý sinh viên nhận, bàn giao sinh viên cho Trung tâm
GDQP&AN;
- Phòng Hành chính - Tổng hợp chuẩn bị phương tiện đưa và đón sinh viên.
- Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng: Sắp xếp, bố trí 02 giáo viên: Trần Đức
Thịnh, Bùi Văn Quang tham gia quản lý sinh viên và giảng dạy tại Trung tâm.
3.2. Sinh viên:
- Tất cả sinh viên CĐSP khóa 37 tập trung tại sân trường vào 6h30’ ngày
15/8/2016, gửi phương tiện (nếu có) tại trường; Phòng Hành chính - Tổng hợp bố trí
phương tiện đưa sinh viên vào trung tâm GDQP&AN.
- Sinh viên tự đảm bảo về sổ sách, giấy bút ghi chép nội dung học tập trong thời
gian học tập tại trung tâm.
- Mỗi sinh viên dự trù khoảng 2.000.000 (hai triệu đồng) cho các khoản kinh phí
đào tạo, tiền ăn đóng cho Trung tâm. Riêng tiền thuê phương tiện đưa đón sinh viên (số
tiền 60.000đ/sinh viên), Lớp trưởng các lớp có trách nhiệm thu và nộp về thầy Vũ Tiến
Vân - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp nhà trường.
Lưu ý: Mọi ý kiến thắc mắc, sinh viên có thể liên lạc theo địa chỉ: Thầy Ngô Anh
Tuấn - Phòng TC-QLSV, số điện thoại: 0983689484
Nhà trường yêu cầu các đơn vị phổ biến nội dung thông báo tới giáo viên chủ
nhiệm, sinh viên các lớp CĐSP khóa 37 và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Lưu VT, TC-QLSV.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Duy Hưng

