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THÔNG BÁO 

V/v xét miễn, giảm các học phần môn GDTC và GDQP-AN 
 

            Kính gửi:  Các khoa. 

   

Trung tâm GDTC&QP thông báo thủ tục xét miễn, giảm các học phần môn GDTC 

và GDQP-AN khóa K22, D22, T22, N22 cụ thể như sau: 

 Môn GDQP-AN 

 Đối với hệ ĐH, CĐ chính quy: Những SV đã có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH, 

CĐ tương đương nộp về Trung tâm GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. 

 Đối với hệ liên thông ( từ CĐ->ĐH):  

+   Những SV đã có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH tương đương nộp về Trung 

tâm GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. 

+  Những SV đã có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ tương đương cấp từ ngày 

04/01/2013 trở về sau nộp về Trung tâm GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. 

+  Những SV đã có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ tương đương cấp từ ngày 

04/01/2013 trở về trước, học thêm 1 học phần. Không làm thủ tục xét miễn, giảm.  

 Đối với hệ liên thông (từ TC->ĐH): Những SV đã có chứng chỉ GDQP-AN hệ 

ĐH, CĐ tương đương nộp về Trung tâm GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. 

 Đối với hệ Cao đẳng Nghề N22: Những SV đã có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH, 

CĐ tương đương nộp về Trung tâm GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. 

Thời gian làm thủ tục từ ngày 01/11/2016 đến 01/04/2017, sau thời gian thông 

báo của Trung tâm mọi sự chậm trễ SV chịu trách nhiệm. 

 Môn GDTC 

 Đối với hệ ĐH, CĐ chính quy: Những SV đã có chứng chỉ GDTC hệ ĐH, CĐ 

tương đương nộp về Trung tâm GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. Thời gian từ 

01/11/2016 đến 30/06/2017 

 Đối với hệ liên thông ( từ CĐ->ĐH):  

  +  Những SV đã có chứng chỉ GDTC hệ ĐH tương đương nộp về Trung tâm 

GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. Thời gian từ 01/11/2016 đến 30/06/2017 

  +  Những SV đã có chứng chỉ GDTC hệ CĐ tương đương có lớp sinh hoạt ở 

K22 nộp về Trung tâm GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. Thời gian từ 01/11/2016 

đến 15/01/2017 

  +   Những SV đã có chứng chỉ GDTC hệ CĐ tương đương có lớp sinh hoạt ở 

D22 học thêm 02 học phần. Không làm thủ tục xét miễn, giảm 

Đối với hệ liên thông T22 (từ TC->ĐH): Những SV đã có chứng chỉ GDTC hệ 

ĐH, CĐ tương đương nộp về Trung tâm GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. Thời 

gian từ 01/11/2016 đến 15/01/2017 



 Đối với hệ CĐ Nghề: Những SV đã có chứng chỉ GDTC hệ ĐH, CĐ tương 

đương nộp về Trung tâm GDTC&QP làm đơn xét miễn, giảm. Thời gian từ 01/11/2016 

đến 15/01/2017 

Sau thời gian thông báo của Trung tâm mọi sự chậm trễ SV chịu trách nhiệm. 

Chú ý:  

 Photo công chứng 02 bản khổ giấy A4 không cắt nhỏ; 

 Mang theo bản gốc chứng chỉ để đối chiếu; 

 Mẫu đơn tại website GDTC&QP trường. 

                                                   Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2016 

           GĐ. TT GDTC & QP 

             ThS. Lê Đức Trọng 

 


