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   KẾ HOẠCH HỌC TẬP 

Học phần Giáo dục quốc phòng 3 - Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020  

tại Phân hiệu Thanh Hóa 

 

Căn cứ quyết định số 3360/QĐ-TĐHHN ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Tiến độ, kế 

hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 hệ đại học chính quy khóa 9 (Điều chỉnh); 

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-TĐHHN ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định về 

công tác quản lý sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng an ninh tại Phân hiệu trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa; 

Sinh viên học tập học phần Giáo dục quốc phòng 1, 2 theo thời khóa biểu đã ban 

hành. Đối với học phần Giáo dục quốc phòng 3, kế hoạch học tập như sau: 

1. Địa điểm học tập 

Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 04 Trần Phú, 

phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Hình thức học tập 

Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn, ở, sinh hoạt 

tập trung trong thời gian học tập tại Phân hiệu. 

3. Thành phần sinh viên tham gia học 

Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 9 chưa học học phần Giáo dục quốc phòng 3 

và những sinh viên đăng ký học lại. 

4. Thời gian học tập 

Học phần Giáo dục quốc phòng 3 được tổ chức thành 7 đợt, cụ thể như sau: 

Thời gian Đợt học Lớp học 
Số lượng SV 

dự kiến 

01/6-15/6/2020 Đợt 1 ĐH9QTDL1,3,4,7 194 

15/6-29/6/2020 Đợt 2 ĐHLA1,2; ĐH9M 159 

29/6-12/7/2020 Đợt 3 ĐH9C3,4,6,7,8 243 

20/7-3/8/2020 Đợt 4 ĐH9QTKD1,2,3,4,5 243 

03/8-17/8/2020 Đợt 5 
ĐH9QĐ1,2,3; ĐH9KĐ; ĐH9TNN; ĐH9TĐ; 

ĐH9BK; ĐH9T; ĐH9K; ĐH9QB 
193 

17/8-31/8/2020 Đợt 6 ĐH9QTDL2,5,6; ĐH9KTTN; ĐH9C5 225 

31/8-14/9/2020 Đợt 7 ĐH9QM1,2; ĐH9C1,2 209 

 



5. Các khoản kinh phí học tập tại Phân hiệu (Dự kiến) 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Mức thu 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Tiền đưa, đón sinh viên Lượt 02 100.000/lượt 200.000 
Đưa đón 02 lượt 

đi và về;  

2 

Chi phí sinh hoạt  

(tiền phòng ở, quần áo 

trang phục, tiền điện tiền 

nước, dịch vụ internet) 

Đợt 01 280.000/SV 280.000 

Mỗi SV được 

mượn 2 bộ quần 

áo, 1 chăn đơn, 1 

mũ ba cạnh, 1 

màn, 1 chiếu 

3 Tiền ăn cho khóa học 
Đồng/ 

Ngày 
Theo đợt 65.000   

6. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Đào tạo: Phối hợp bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng xây 

dựng Thời khóa biểu và kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng 3; Lập danh 

sách sinh viên tham gia khóa học và phân chia đại đội. 

- Trung tâm Dịch vụ trường học: tổ chức đưa đón sinh viên đảm bảo an toàn. Thời 

gian cụ thể sẽ được Nhà trường thông báo trước mỗi đợt học. 

- Phân hiệu Thanh Hóa: đảm bảo cơ sở vật chất; tổ chức chăm sóc sức khỏe cho 

cán bộ và sinh viên tại phân hiệu; tổ chức thu kinh phí theo mục 5. 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức thu học phí theo quy định của Nhà trường. 

Đề nghị các đơn vị và sinh viên nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Trưởng các khoa/bộ môn có sinh viên; 

- Bộ môn GDTC - GDQP; 

- Phòng CTSV, KHTC, TT DVTH; 

- Phân hiệu Trường; 

- Lưu VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy 
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