
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  388 /TB-ĐHCT-ĐT                         Cần Thơ, ngày 01  tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO (điều chỉnh lần 2) 

V/v kế hoạch học và đưa, đón sinh viên khóa 45 học GDQP&AN 

 đợt 2 (học kỳ 2, năm học 2019-2020) 

 

Thực hiện Công văn số 381/ĐHCT-KHTH, ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc đi học trở 

lại và tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần 

Thơ; Công văn số 382/ĐHCT-ĐT, ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục triển khai kế 

hoạch giảng dạy học kỳ 2 và học kỳ 3, năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng; Công văn số 

387/ĐHCT-ĐT, ngày 01 tháng 03 năm 2020 về việc triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ 2, 

năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng. 

Để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, giảm tập trung đông người, đảm bảo kế 

hoạch, nội dung giảng dạy và học tập đã thông báo. Trường thông báo đến các sinh viên học Giáo 

dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) đợt 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Khu Hòa An 

(ký hiệu nhóm lớp B01- sĩ số: 738: các ngành Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kế 

toán, Kiểm toán và ngành Tài chính - Ngân hàng thuộc Khoa Kinh tế) như sau: 

1. Kế hoạch học tập: 

           Thời gian từ ngày 4/3/2020 đến 7/3/2020, Trung tâm GDQP&AN triển khai nội dung 

các học phần qua hộp thư điện tử đến sinh viên. Dự kiến từ ngày 9/3/2020, sinh viên học học 

phần GDQP&AN đợt 2 sẽ học tại Khu Hòa An (số 554, quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, 

Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang) để học nội dung của học phần còn lại. 

2. Nội qui, qui định, điều kiện sinh hoạt và chi phí:  

Hướng dẫn các nội qui, qui định, điều kiện sinh hoạt và các chi phí có liên quan khi tham 

gia học tập các học phần GDQP&AN, SV xem hướng dẫn của TTGDQP&AN tại website: 

https://dec.ctu.edu.vn/. 

3. Dự kiến ngày đưa và đón sinh viên: 

- Ngày đưa: Chủ nhật, ngày 08/03/2020 (theo giờ lên xe ghi trên phiếu lên xe của 

sinh viên đã nhận từ Tổ Ô tô trường), tập trung phía trước Hội trường Rùa – Khu II. 

- Ngày đón: 22/03/2020, tại Trung tâm GDQP&AN. 

Tùy theo diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tế của địa phương, thông báo này có 

thể được điều chỉnh. Đề nghị sinh viên học GDQP&AN đợt 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020 

lưu ý thực hiện theo thông báo này và thường xuyên theo dõi thông tin trên website Trường. 

 Trân trọng kính chào./. 

 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
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- P.KHTH, TTGDQP&AN (để phối hợp); 

- Đơn vị có liên quan để thông báo đến SV; (Đã ký) 
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- Lưu: VT, PĐT.                        
 Nguyễn Minh Trí 

https://dec.ctu.edu.vn/

