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     ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 
 

 

   Số:  623 /ĐHSG-ĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2013 
V/v: Triển khai TT 40/2012/TT-BGDĐT 
  và TT 31/2012/TT-BGDĐT 
v/v dạy và học môn học GDQP-An ninh 
 
 
    

Kính gửi: Ban lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc 
       

 

 Căn cứ Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT, ngày 19/11/2012 về việc ban hành Quy 
định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng – an 
ninh (GDQP-AN) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
 Căn cứ Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/09/2012 và văn bản số 
6356/BGDĐT-GDQP, ngày 26/09/2012 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình 
GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
 Căn cứ vào thực tế của công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường; 
 Trường quy định một số vấn đề sau về việc tổ chức dạy và học môn học GDQP-
AN tại Trường: 

1. Từ học kì 3, năm học 2012 – 2013, Trường sẽ tổ chức đào tạo các học phần theo 
chương trình GDQP-AN được ban hành kèm theo Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT. Chương 
trình GDQP-AN này sẽ áp dụng thống nhất cho cả trình độ đào tạo đại học và cao đẳng, 
gồm 3 học phần: 
Mã HP Tên học phần Số  

tín chỉ
Nội dung 

862106 Giáo dục quốc phòng – an ninh (I) 3 Đường lối quân sự của Đảng 
862107 Giáo dục quốc phòng – an ninh (II) 2 Công tác quốc phòng, an ninh 
862108 Giáo dục quốc phòng – an ninh (III) 3 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ 

thuật súng tiểu liên AK (CKC) 
2. Bộ môn GDQP-AN sẽ tiến hành biên soạn đề cương chi tiết các học phần trong 

chương trình GDQP-AN mới (theo mẫu đề cương chi tiết học phần/ môn học, phụ lục 4, 
công văn 777/ĐHSG-ĐT) và gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 15/05/2013. 

3. Các sinh viên đã tích lũy các học phần trong chương trình GDQP-AN trước đây sẽ 
được chuyển đổi như sau khi xét cấp chứng chỉ GDQP-AN theo chương trình mới: 

Chương trình cũ Chương trình mới 
Mã HP Tên học phần Mã HP Tên học phần 
862006 Giáo dục quốc phòng – an ninh (1) 862106 Giáo dục quốc phòng – an ninh (I) 
862007 Giáo dục quốc phòng – an ninh (2) 862107 Giáo dục quốc phòng – an ninh (II) 
862008 Giáo dục quốc phòng – an ninh (3)
862009 Giáo dục quốc phòng – an ninh (4)

862108 Giáo dục quốc phòng – an ninh 
(III) 

+ Các sinh viên trình độ cao đẳng đã tích lũy học phần GDQP-AN (3) (862008) sẽ 
không phải học học phần GDQP-AN (III) (862108) theo chương trình mới. 

+ Trường sẽ mở một số nhóm lớp GDQP-AN (4) (862009) vào học kì 3, năm học 
2012-2013 và học kì 1, năm học 2013-2014 dành cho các sinh viên trình độ đại học đã tích 
lũy học phần GDQP-AN (3) (862008) và các sinh viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học. 
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4. Các sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN do các trường, các cơ sở đào tạo thuộc 
hệ thống giáo dục đại học cấp phải nộp bản sao chứng chỉ (có chứng thực) về Phòng Đào 
tạo trước thời điểm sinh viên được xét tốt nghiệp 01 tháng. 

5. Các sinh viên đại học đã có chứng chỉ GDQP-AN (khi theo học các chương trình 
đào tạo trình độ cao đẳng) do các trường, các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục đại học 
cấp trước năm học 2012-2013, phải học bổ sung học phần GDQP-AN (4). Sinh viên nộp 
bản sao chứng chỉ (có chứng thực) về Phòng Đào tạo. 

6. Các sinh viên thuộc đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân 
sự (được quy định ở khoản 4, Điều 3, thông tư 40/2012/TT-BGDĐT) phải làm đơn gửi 
Phòng Đào tạo trình bày cụ thể lí do, đính kèm các hồ sơ chứng thực cần thiết. Chỉ sau khi 
có sự xét duyệt chính thức của Trường, sinh viên mới được phép nghỉ học. 

 
 

 HIỆU TRƯỞNG  
Nơi nhận :          
      -  HT và các Phó HT, 
      -  Các Phòng, Khoa (thông báo CVHT, SV),  
      -  Bộ môn GDQP-AN,  
      -  Lưu Văn phòng, Đào tạo. 
 
 
 PGS.TS. Nguyễn Viết Ngoạn 


