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THÔNG BÁO 
Về việc nộp hồ sơ nghĩa vụ quân sự đợt 2 

đối với nam học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 9 và TCCN khóa 52 
 

 Thực hiện Công văn số 874/BCH-TM ngày 27/7/2017 của Ban chỉ huy Quân sự 

quận Cầu Giấy về việc đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đến các 

trường nhập học và tốt nghiệp ra trường; 

 Căn cứ thực tế việc nộp hồ sơ nghĩa vụ quân sự của nam học sinh, sinh viên Cao 

đẳng khóa 9 và TCCN khóa 52. 

 Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội yêu cầu các em 

nam học sinh, sinh viên (có danh sách  kèm theo) nộp hồ sơ nghĩa vụ quân sự. Cụ thể 

gồm: 

 1.  Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự quận (huyện) cấp. 

 2. Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt hoặc giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự do Ban 

chỉ huy quân sự phường (xã) cấp. 

 - Thời gian, địa điểm:  

 Thời gian: Trong giờ hành chính từ Thứ Ba ngày 28/11/2017 đến hết Thứ Sáu ngày 

8/12/2017. 

 Địa điểm: Phòng Công tác HSSV tầng 3, nhà A1. 

 Lưu ý: Nhà trường không xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với những 

trường hợp nam học sinh, sinh viên không hoàn thiện hồ sơ nghĩa vụ quân sự. 

 Ban giám hiệu yêu cầu GVCN, CVHT đôn đốc nam học sinh, sinh viên trong lớp 

thực hiện nghiêm túc thông báo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (để báo cáo); 
- Các lớp CĐ9, TC52; 
- Lưu VT, CTHSSV 
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