
                                                                                                                          

                                                                                                                 

            HCMC, May 4, 2022 

 

THÔNG BÁO 
ANNOUNCEMENT 

 
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 12, 13, 14 học tập 

trung môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh như sau: 

The Saigon International University would like to formally inform all students of courses 12, 13, 14 

about the National Defence Education as follows: 

 

 Thời gian/Time 

Từ ngày 30/5/2022 - 22/6/2022 

From May 30, 2022 to June 22, 2022   

 

 Địa điểm/Location 

Trường Quân sự Quân đoàn 4 - Địa chỉ: Số 02, đường tỉnh lộ 743, P. Bình Hòa, TX. Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương 

          The Military Academy of the IV Corps - Address: 02, Provincial Road No. 743, Binh Hoa Ward, 

 Thuan An Town, Binh Duong Province 

 

 Lưu ý/Notes  

o Sinh viên phải có mặt tại trường vào lúc 6:30 

Students are required to be present at SIU at 6:30 am 

o Xe đưa rước sinh viên xuất phát vào lúc 7:00 

 The school buses leave at 7:00 am 

o Trang phục: đồng phục của trường 

Dress code: school uniform 

o Tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy định học tập của Trường Quân sự Quân Đoàn 4 trong suốt 

thời gian học tập  

Students must comply with the regulations at the Military Academy of the IV Corps  

 

 



 Lúc 14:00 -17:00, ngày 7/5/2022, phổ biến Nội quy học tập GDQP – AN. 

 Hình thức tổ chức trực tuyến. 

Link tham dự: 

https://zoom.us/j/6134507191?pwd=akZRZ2MzZnBBZDREaXc3U1gvR3VjQT09 

All students of course 12, 13, 14 are required to attend the virtual meeting via the Zoom link given above 

from 2:00p.m. to 5:00p.m., May 7, 2022 in order to be provided with information regarding the Study 

Regulations of the National Defence Education. 

 

 Sinh viên nào không tham gia khóa học sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn 

đề liên quan khác. 

 Students who do not take the course will take the responsibility for their study results and other 

 concerning matters. 

 

 

 

 

THE SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY 
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