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PHÒNG ĐÀO TẠO

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

THÔNG BÁO
(Về việc học giáo dục quốc phòng và đăng ký học lại giáo dục quốc phòng)
 Căn cứ vào Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng năm học 2018 -2019
 Căn cứ vào công văn số 10/TQS-GDQP ngày 15 tháng 01 năm 2018 Về việc Thông báo
học phí Giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên năm học 2017-2018 của Trường Quân
Sự Quân Khu 7.
 Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải thông báo đến các sinh viên khóa 17
và Sinh viên các khóa trước còn nợ môn Giáo dục quốc phòng đăng ký học lại.
I. Thời gian đăng ký
 Phòng Đào tạo đăng ký cho Tất cả sinh viên khóa 17 và phải đi học đúng tiến độ.
 Sinh viên các khóa trước đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết
ngày 06/07/2018
II. Thời gian học và học phí
 Bắt đầu học vào ngày 15/08/2018 đến ngày 31/08/2018
 Học Phí
 Sinh viên khóa 17 không đóng học phí
 Sinh viên các khóa trước học lại đóng học phí như sau:
 Cao đẳng chính quy
 Toàn phần : 300.000 đ/sv (Ba trăm ngàn đồng/sinh viên)
 Học phần 1: 84.000 đ/sv (Tám mươi bốn ngàn đồng/sinh viên)
 Học phần 2: 104.000 đ/sv (một trăm lẻ bốn ngàn đồng/sinh viên)
 Học phần 3: 112.000 đ/sv (một trăm mười hai ngàn đồng/sinh viên)
 Trung Cấp: 250.000 đ/sv (Hai trăm năm mươi ngàn đồng/sinh viên)
 Thời gian đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/07/2018
III. Địa điểm học
 Trường quân sự quân khu 7, số A7, Đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.
Hồ Chí Minh (Lưu ý: Sinh viên đi cổng sau của trường, đi cuối đường Trung Mỹ Tây 2A
xem bản đồ phía dưới)
 Học tập nội trú tại trường, sinh viên phải mang theo gối, mùng, mềm và đồ dùng sinh
hoạt cá nhân
 Trường Quân sự Quân khu 7 không nhận giữ các phương tiện giao thông cá nhân (xe
máy, ô tô…) của sinh viên. Do đó, sinh viên phải di chuyển đến và rời khỏi Trường bằng
phương tiện công cộng.
 Trong quá trình học tập tại trường quân sự quân khu 7 sinh viên phải chấp hành tốt nội
quy, quy định của trường quân sự quân khu 7. Trong trường hợp sinh viên vi phạm nội
quy, quy định của trường quân sự quân khu 7. Nhà Trường sẽ xem xét kỷ luật theo quy
định.

Học sinh – Sinh viên phải đăng ký đúng thời hạn, quá thời hạn trên Phòng Đào tạo
không giải quyết.
Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2018
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