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THÔNG BÁO 

Về việc thu hồi chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và An ninh  

đối với sinh viên hệ Cao đẳng khóa 18, 19, 20 

 

Căn cứ Thông tư số10/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định chương trình, tổ chức dạy học 

và đánh giá kết quả học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các 

môn học trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ công văn số 169/TQS-TTGDQP, ngày 06/7/2022 của Trung tâm Giáo 

dục Quốc phòng và An ninh về việc tổ chức thu hồi chứng chỉ GDQP&AN, 

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh/ Trường Quân sự Quân khu 7 thu hồi chứng chỉ 

GDQP&AN đã cấp cho sinh viên từ năm 2019 đến tháng 6/2022. 

Đối tượng thu hồi: Sinh viên Cao đẳng khóa 2018, 2019 và 2020. 

Thời gian thu hồi: từ 01/8/2022 đến 15/8/2022. 

Địa điểm thu hồi: tại phòng Đào tạo (gặp cô Đào).  

Lý do thu hồi: Cấp sai đối tượng không đúng theo quy định của Thông tư số 

10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Lao động – Thương binh và 

Xã hội.  

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Cao đẳng khóa 2018, 2019 và 

2020 đã nhận chứng chỉ GDQP&AN biết và nộp lại chứng chỉ đúng thời hạn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- HSSV; 

- Website thông báo; 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quang 
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