
ĐẠI HỌC QUỐC GIA  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

Số:        /ĐHQT-CTSV 

Vv xác nhận sinh viên trong độ tuổi 

nghĩa vụ quân sự 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021. 

 

 

 

Kính gửi: Các Ban chỉ huy quân sự Phường, Quận, Thành phố, Tỉnh. 

  

Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ 

tướng chính phủ về việc thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 261/2014/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định thực 

hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên;   

Căn cứ Khoản 4 Điều 2, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;  

Căn cứ đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Quốc tế;  

Trường Đại học Quốc tế kính gửi đến quý đơn vị thông tin sinh viên trong độ tuổi 

nghĩa vụ quân sự đang học tập tại trường. Thông tin xác nhận này có giá trị trong học 

kỳ I năm học 2021-2022 (Từ 06/9/2021 đến 28/02/2021). 

Mọi phản hồi vui lòng liên hệ chuyên viên Hà Xuân Quang – Phòng Công tác Sinh 

viên, hộp thư điện tử hxquang@hcmiu.edu.vn, số điện thoại 028.3.7244270 (3334). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CTSV. 

Đính kèm: 
- Danh sách sinh viên độ tuổi 

NVQS đang học tập tại trường. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Văn Cảnh 
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