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Sinh viên tham gia học các học phần GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN (Hòa 
An) phải thực hiện ở nội trú tại Trung tâm. Để làm tốt công tác chuẩn bị cho khóa học Trung 
tâm hướng dẫn những nội dung chủ yếu như sau. 

1. Cơ sở vật chất bảo đảm cho Sinh viên học các học phần GDQP&AN tại Trung 
tâm. 

- Ký túc xá (KTX) sinh viên: Gồm có 5 tòa nhà KTX mỗi tòa nhà có 02 tầng (trệt, 
lầu);  KTX A, B, C, D, E. Bố trí 8 sinh viên/phòng. Dụng cụ mỗi phòng ở ký túc xá Trung 
tâm chuẩn bị bao gồm; Quạt để giường cá nhân, thau giặt, xô, ca múc nước, chổi bông cỏ, 
hót rác, thùng đựng rác, bàn chải vệ sinh toalet. 

- Nhà ăn (Căn tin): Sinh viên ăn tập trung theo giờ quy định của trung tâm. Ngoài ra 
căn tin còn phục vụ thêm (Ngoài giờ) khi sinh viên có yêu cầu.  

- Hoạt động khác: Có các khu vực hoạt động vui chơi ngoài giờ học tập; 6 sân bóng 
đá mi ni cỏ nhân tạo, 2 sân bóng chuyền, 2 sân cầu lông … 

- Tài liệu: Mỗi Sinh viên sẽ được mượn 1 bộ “Giáo trình GDQP&AN” gồm 02 cuốn 
không tính phí.   

- Trang phục: Để phù hợp với đặc thù môn học GDQP&AN Trung tâm GDQP&AN 
trường Đại học Cần Thơ  sẽ cho Sinh viên mượn trang phục của Quân đội (Có tính phí bảo 
quản) gồm: 02 bộ quân phục, 01 mũ tai bèo, 01 dây tắt lưng, 01 bộ Mùng, mền, chiếu, gối.  

2. Công tác chuẩn bị. 

- Quân tư trang đem theo vừa đủ sinh hoạt cho 3 tuần: Khi học tập, sinh hoạt tập 
trung; Sinh viên phải mang mặc quân phục, chỉ mặc thường phục trong thời gian nghỉ. 

- Mang theo giấy tờ cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước 

- Khi mặc quân phục sinh viên phải mang giày, mang theo giày vải mềm.(Trong đợt 
có một buổi hành quân rèn luyện cơ động với quãng đường khoảng 5 km). 

- Mỗi sinh viên chuẩn bị 1 Sơmi nylon nút không đáy - A4 màu trắng để đựng tài 
liệu khi đi học. 

- Các khoản phí: Sinh viên học tập các học phần GDQP&AN tại cơ sở Hòa An phải 
thực hiện các khoản phí sau đây: 

 * Tiền ở Ký túc xá trong 03 tuần là 50.000đ/người (Năm mươi ngàn đồng) 



       * Tiền ăn: 55.000đ/người/ngày (Năm mươi lăm ngàn đồng), ngày ăn 3 bữa: bữa 
sáng, bữa trưa và bữa chiều. Căn cứ vào mức ăn của của Quân đội, giá lương thực, thực 
phẩm, … Nhà trường quyết định tăng phí tiền ăn cho sinh viên tham gia học các học phần 
GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN (Hòa An) từ: 50.000đ/người/ngày lên: 
55.000đ/người/ngày áp dụng từ tháng 02/2020. 

                 * Tiền bảo quản và giặt quân phục, mùng, mền, gối: 50.000đ/người (Năm mươi 
ngàn đồng) 

                 * Tiền xe đưa đón 2 lần: 60.000đ (Sáu mươi ngàn đồng) - Nếu đi xe Trường. 

                 * Tiền điện, nước tính theo thực tế sử dụng (Được theo dõi bằng chỉ số đồng hồ). 

(Thủ quỹ của Trung tâm sẽ thu các khoản phí nêu trên ngay từ ngày đầu nhập học, riêng 
tiền điện nước sinh hoạt sẽ thu vào ngày cuối cùng của đợt học). 

  Sinh viên chuẩn bị tiền tiền mặt mang theo (Tại Hòa An không có ATM). 

- Lớp trưởng chủ động liên hệ vé xe cho lớp mình với tổ Ô tô trường (cạnh Khoa 
Khoa học Xã hội và Nhân văn).  

- Lớp trưởng đi chuyến xe lúc 06 giờ; 7 giờ30 phút đến 8 giờ gặp giáo viên (Đại đội 
trưởng) tại Trung tâm GDQP&AN để nhận Danh sách đại đội và nghe hướng dẫn; Ổn định 
phòng ở KTX, tiến hành nhận cơ sở vật chất. 

- Nếu Sinh viên đi xe Trường: Thời gian ghi trên vé xe là thời gian xe chạy; Do vậy 
sinh viên phải có mặt trước thời gian ghi trên vé xe khoảng 20 đến 30 phút. Khi đến điểm 
tập kết (Trước Hội trường rùa) Sinh viên chủ động lên xe. Xe nào đủ ghế sẽ đi trước. 

- Sinh viên đi tự túc: Phải có mặt tại Trung tâm GDQP&AN (Hòa An) trước 13 giờ, 
ngày 12 tháng 10 năm 2020. Để thực hiện huấn luyện các nội dung ngoại khóa. 

- Khi Sinh viên đến Trung tâm xẽ có Giảng viên của Trung tâm tiếp nhận và hướng 
dẫn 

- Sinh viên đã đến Trung tâm muốn ra ngoài phải được sự cho phép của Trung tâm. 

3. Địa chỉ Trung tâm GDQP&AN trường Đại học Cần Thơ (Khu Hòa An) 

- Số 554 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang 

* Sinh viên chủ động tìm hiểu thêm các Nội quy, quy định, Chương trình 
chi tiết và cách tính điểm học phần GDQP&AN trên Website Trung tâm 
GDQP&AN trường Đại học Cần Thơ: http://dec.ctu.edu.vn và Website trường 
Đại học Cần Thơ: https://www.ctu.edu.vn  

4. Phân chia danh sách sinh viên ở Ký túc xá 



Để biết mình ở Đại đội, ký túc xá nào? Sinh viên vào Website Trung tâm GDQP&AN 

trường Đại học Cần Thơ: http://dec.ctu.edu.vn Tải về File: “CHIA ĐẠI ĐỘI ĐỢT 1 – 

HK 1 - NH 2020 - 2021” 

NƠI Ở KÝ TÚC XÁ NHÌN TỪ TRÊN CAO.  

 

5. Liên hệ 

Mai Thế Tuấn - SĐT: 0938.770.579 - Email: mttuan@ctu.edu.vn  


