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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG  

 LỚP  22CH1A-B-C, 22CĐ1A, 22CT1A và 22TQ1A-B 
 

 Địa chỉ học: Trường Quân sự Quân khu 7, số 479 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12 

(đối diện Điện lực Hóc Môn, cạnh trạm xăng dầu Trường Quân sự Quân khu 7). 

 Thời gian học:  

  Các lớp 22CH1A-B-C, 22CĐ1A và 22CT1A: từ 13/02/2023 đến 26/02/2023 (trong 

đó: từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 sinh viên sẽ học lý thuyết theo hình thức học 

online (theo hướng dẫn); từ 7h30 ngày 20/02/2023 đến hết khóa học học sinh - sinh viên sẽ 

học thực hành tại trường Quân sự Quân khu 7) 

 Lớp 22TQ1A-B: từ 7h30 ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023 (học lý thuyết và 

thực hành tại trường Quân sự Quân khu 7) 

 Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ trang bị cho học sinh - sinh viên: quân phục, nón, mùng, 

mền, chiếu nằm, đảm bảo nơi ăn, ngủ, nghỉ, điện nước sinh hoạt. Học sinh - sinh viên phải 

ở nội trú tại nơi học quân sự. 

 Học sinh - sinh viên các khóa trước nợ môn học lại đăng ký trước ngày 18/01/2023 (gặp 

cô Hà phòng Đào tạo (P. ĐT) hướng dẫn đóng học phí  nộp biên lai cho Cô Đào (P. ĐT), 

chốt danh sách  trước 16h30 ngày 18/01/2023). 

Lưu ý: Học sinh - sinh viên cần mang theo những trang bị cá nhân sau: 

- Giày thể thao, đồ dùng sinh hoạt cá nhân; 

- Thẻ học sinh - sinh viên/ giấy CMND (có thể dùng giấy xác nhận học sinh-sinh viên tại 

phòng CTSV (nếu mất CMND)); 

- Tiền ăn: 65.000đồng/ ngày (sáng, trưa, chiều); 

- Nước uống suốt khóa học: 10.000đồng; 

- Tiền giặt các quân phục được cho mượn: 35.000đồng; 

- Trong thời gian học tập học sinh - sinh viên chịu sự quản lý, phải tuân theo các quy 

định và kỷ luật của Trường Quân sự Quân khu 7. 

      Đề nghị tất cả học sinh - sinh viên tham gia học GDQP có mặt đúng thời gian tập trung    

nêu trên (sau 7h30 Trường Quân sự Quân khu 7 không giải quyết vào học với bất cứ lý do 

gì, không được phép vắng học). 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0334723989 (cô Đào). 

Trân trọng./. 
 

       Nơi nhận: 

- HSSV; 

- Website; 
- Lưu P.ĐT. 
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