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THONG BAO
Ve vic to chüc thi Ii, hoc Ii mon hoc GDQP & AN thãng 5 vii tháng 6 uini 2017
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- Các Trung, Khoa tnrc thuc Di hoc Thai Nguyen;
- Các Tnr?ng lien kk

.
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hoach so 544/DHTN - DT ngây 08/4/2016 cüa Giárn dôc Dii hoc

Thai Nguyen ve^ vic giáng dy mOn hoc GDQP & AN nãrn hoc 2016-2017;
Trung tarn Giáo di,c quôc phOng và an ninh Dti hoc Thai Nguyen triên khai k
hoach thi lai, hoc Iai mOn hoc GDQP & AN nhtr sau:
1.Doi tuqng:
Các sinh viên dâ vào Trung tarn hoc theo Quyt dIIIITI cüa nhà tnthng nhung chua hoãn
thành chirong trmnh mOn hoc GDQP & AN;
2. Thôi gian nhn don däng k thi vi hçc kii:
Gi, hành chinh các ngày Ur 04/4/2017 dn 12/5/2017 (trir thir 7 và chO nht)
3. ThOi gian thi, hçc 11:

- Thai gian hoc: T& 22/5/2017 dii 16/6/2017 (theo k6 hoach)
- ThOri gian thi: Tü 12/6/2017 dn 16/6/2017 (theo kê hotch)
Lii'zi j:

• 09h001 , ngây 19/5/2017 sinh viên den tip rung tai san trixâc Hi trirông lón
Trung tam dê nhmn kp, nghe phô biên Quy 66, xem kê hoich h9c tip, ké hoach thi
(danh sách biCn che^ vâ kê hoach hoc tip dUVC däng tâi trén Website, trCn bang tin c.ia
Trung tarn GDQP & AN Dal hoc Thai Nguyen)
4. Hhnh thtic däng k vã np hoc phI:(tii Trung tarn GDQP & AN Dal hoc
Thai Nguyen)
- Sinh viCn den dãng k' và np don ti PhOng tiêp sinh viên (tang I Nhà N6);
- Sinh viên den np hoc phi và 1 phi thi t?i Phông tài chInh (tang I nhã Diêu hãnh)
* Trung tam khOng giái quyêt và nhn don däng k' hoc, thi Iu khi kêt th(tc thii
gian ghi ô trCn./.
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