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THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ nghĩa vụ quân sự
đối với nam sinh viên Cao đẳng khóa 10
Căn cứ Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về quy định
trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký,
khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQPBGDĐT ngày 22/01/2013 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày
13/9/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện một số
điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn
gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với nam công dân trong độ tuổi nhập
ngũ;
Thực hiện Công văn số 497/BCH-TM ngày 14/06/2018 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,
Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thông báo đến
nam sinh viên Cao đẳng khóa 10 về việc nộp hồ sơ nghĩa vụ quân sự cụ thể như sau:
- Hồ sơ gồm:
+ Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự quận (huyện) cấp.
+ Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự phường (xã) cấp.
- Thời gian, địa điểm:
Thời gian: Trong giờ hành chính từ Thứ Tư ngày 03/10/2018 đến hết Thứ Hai ngày
29/10/2018.
Địa điểm: Phòng Công tác HSSV tầng 3, nhà A1.
Lưu ý: Phòng Công tác HSSV cho nam học sinh, sinh viên mượn giấy báo nhập học
(nếu có nhu cầu).
Ban giám hiệu yêu cầu GVCN, CVHT các lớp cao đẳng khóa 10 đôn đốc nam sinh
viên thực hiện nghiêm túc thông báo./.
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