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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

THỦ ĐỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN TRỪ HỌC TẬP 

MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
 

Kính gửi:  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

 

Tôi tên: ....................................................................... Ngày sinh: ................................................  

Nơi sinh: ..................................................................... Mã số HSSV: ...........................................  

Lớp: ................................. Khoa: ....................................... ĐT liên hệ: ........................................  

Theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học 

Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng, tôi thuộc đối tượng: 

 Được miễn học môn học GDQP&AN. 

 Được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự trong môn học GDQP&AN. 

 Được miễn học những nội dung đã học môn học GDQP&AN ở chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp. 

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét giải quyết cho tôi được miễn học môn 

học GDQP&AN theo quy định. 

Đính kèm theo đơn này là bản sao  ..........................  ............................................................  

Xin chân thành cảm ơn. 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 20… 

Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN GDQP&AN 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TK. KHOA HỌC CƠ BẢN 
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 HSSV lưu ý: 

1. Những trường hợp được xét miễn học môn học GDQP&AN gồm: 

- Có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công 

an cấp;  

- Có chứng chỉ GDQP&AN hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh tương đương với trình độ đào tạo hoặc cao hơn;  

- Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp đã hoàn thành và có điểm môn 

GDQP&AN đạt yêu cầu trong chương trình đào tạo trình độ tương ứng hoặc cao hơn 

so chương trình đào tạo trình độ đang học;  

- Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên do cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở 

giáo dục đại học của Việt Nam cấp thì được miễn học trong chương trình đào tạo trình 

độ tương ứng hoặc thấp hơn;  

- Có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật;  

- Có giấy xác nhận là thương binh, bệnh binh có thương tật;  

- Có giấy xác nhận của bệnh viện từ cấp Quận/Huyện trở lên có bệnh mãn tính làm hạn 

chế chức năng vận động;  

- Là người nước ngoài. 

2. Những trường hợp được xét miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự trong môn 

học GDQP&AN gồm: 

- Có giấy xác nhận của bệnh viện từ cấp Quận/Huyện trở lên xác nhận không đủ sức 

khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo 

quy định hiện hành. 

- Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân. 

3. Sinh viên cao đẳng đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp được xét miễn học những nội 

dung đã học môn học GDQP&AN ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp. 


