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Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2017 

THÔNG BÁO 

Về việc cấp, phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh 
 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08 

tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học 

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, cơ sở giáo 

dục đại học; 

Căn cứ vào kết quả học tập, xếp loại của sinh viên môn học Giáo dục quốc 

phòng an ninh; 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh xin thông báo đến 

các khoa chuyên môn, cố vấn học tập và sinh viên các lớp cao đẳng, đại học chính 

quy; đại học liên thông về việc phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng- An ninh   cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian, địa điểm và đối tượng nhận chứng chỉ:  

- Sáng 8 giờ, Chiều 14 giờ; tại văn phòng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và 

an ninh Đại học Trà Vinh. 

- Đối tượng đến nhận chứng chỉ: 

TT KHÓA ĐÀO TẠO NGÀY ĐẾN NHẬN GHI CHÚ 

1 Các lớp Cao đẳng khóa 2015 Từ ngày 12 đến ngày 16/3/2018  

2 Các lớp Cao đẳng khóa 2016 Từ ngày 19 đến ngày 23/3/2018  

3 Các lớp Đại học khóa 2014 Từ ngày 5 đến ngày 9/3/2018  

4 Các lớp Đại học khóa 2015 Từ ngày 26 đến ngày 30/3/2018  

5 Các lớp Đại học khóa 2016 Từ ngày 02 đến ngày 6/4/2018  

2. Sinh viên trực tiếp mang thẻ sinh viên đến ký nhận theo quy định, không được 

nhận thay ngoại trừ trường hợp có giấy ủy quyền đúng quy định pháp luật. 

3. Kết quả học tập được đăng tải tại  http://giaoducquocphong.tvu.edu.vn. Các bạn 

sinh viên có thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Trung tâm để giải đáp cho các bạn kịp thời. 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh xin thông báo đến 

các khoa chuyên môn, cố vấn học tập, các bạn sinh viên biết để phối hợp thực hiện./. 

           
  

 

 

 

Nơi nhận: 
 

   - BGH (b/c); 

   - Khoa chuyên môn; 

   - Cố vấn học tập các lớp; 

   - Niêm yết Thông báo; 

   - Lưu: TT. GDQP. 
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Lâm Bá Nha 
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