
 

THÔNG BÁO 
V/v: Tuyển nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo SQDB 

Thực hiện kế hoạch huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB và phương tiện 

kỹ thuật năm 2017, Nhà Trường đã thành lập hội đồng tuyển chọn các nam sinh viên tốt 

nghiệp  đợt Tháng 6/2017 và giao chỉ tiêu cho Viện Cơ khí như sau: 

I. CHỈ TIÊU, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 
1. Chỉ tiêu: 01 chính thức, 01 dự bị 

2. Đối tượng: Sinh viên nam chuyên ngành MNC tốt nghiệp đợt Tháng 6/2017 

2. Thời gian, địa điểm 
- Thời gian đào tạo: 04 tháng, dự kiến khai giảng vào đầu tháng 9/2017 

- Địa điểm: Trường Quân sự quân khu 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐỐI TƯỢNG 
Nam sinh viên có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi đời không quá 30, tốt 

nghiệp đại học năm 2017 và không thuộc diện tạm miễn học tạm hoãn nhập ngũ trong 

thời bình. Cụ thể: 

1. Về đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn 
Có lai lịch chính trị rõ ràng, đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành 

đảng viên Đảng cộng sản Việt nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tổ quốc, 

vì nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học năm 2017 

(ưu tiên những sinh viên có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên), phù hợp với yêu cầu 

của Quân đội, là đảng viên hoặc đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

2. Yêu cầu về thể lực 
Sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tại thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-

BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc Phòng về việc quy định khám sức 

khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

III. Nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên 
- Sinh viên phải chấp hành nghiêm lệnh gọi đi đào tạo SQDB của Bộ trưởng Bộ 

Quốc Phòng. Trường hợp sinh viên không chấp hành lệnh: Nhà trường báo cáo Bộ Quốc 

Phòng ra quyết định buộc sinh viên phải thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, tạm giữ bằng 

tốt nghiệp, hồ sơ sinh viên đồng thời xét các hình thức kỷ luật và thông báo về địa 

phương nơi sinh viên cư trú để địa phương xử lý theo luật định 

- Trong và sau khóa học được hưởng mọi chế độ chính sách của Nhà theo luật định 

- Sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo SQDB được phong quân hàm SQDB (Thiếu úy 

SQDB), được đăng ký vào ngạch dự bị động viên và được miễn thực hiện luật nghĩa vụ 

quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên. Được nhận 1 tháng lương với cấp 

bậc thiếu úy, khi tuyển công chức được cộng thêm 1 điểm vào kết quả thi. 



- Sinh viện có nguyện vọng tình nguyện vào phục vụ quân đội thì viết đơn tình 

nguyện gửi Bộ Quốc Phòng, nếu đủ điều kiện và Bộ Quốc Phòng có nhu cầu sẽ điều 

động vào phục vụ trong quân đội 2 năm, hết thời hạn 2 năm nếu sinh viên tiếp tục tình 

nguyện ở lại phục vụ trong quân đội, nếu quân đội có nhu cầu thì được quyết định chuyển 

sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí cán bộ để phục 

vụ quân đội lâu dài. 

Một số lợi ích khác: 

- Được trải nghiệm môi trường học tập, rèn luyện của quân đội thật sự. Đây thật sự 

là một trải nghiệm thú vị và giúp nhân sinh quan, thế giới quan của con người hướng tới 

những giá trị chuẩn mực hơn; 

- Thời gian học tập SQDB được tính là thời gian công tác khi tính thời gian làm 

việc (thời gian hưởng lương tập sự theo quy định); 

- Được miễn luật nghĩa vụ quân sự và hàng tháng được hưởng phụ cấp bằng 0,1 

mức lương theo cấp bậc sỹ quan dự bị đang áp dụng; 

- Được tham gia vào các hoạt động liên quan đến quốc phòng như kỷ niệm ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). 

Ghi chú: 

- Viện Cơ khí khuyến khích sinh viên tình nguyện đăng ký để có cơ hội trải nghiệm 

một học kỳ quân đội và được hưởng nhiều ưu đãi khác trong  suốt cuộc đời.  

- Thời gian tìm hiểu và tiếp nhận sinh viên tình nguyện đăng ký đến hết này 20/6. 

Sau thời gian trên, Viện Cơ khí sẽ tổ chức tuyển chọn theo quy định của Nhà trường. 

- Mọi thông tin và thắc mắc xin liên hệ Văn phòng Viện Cơ khí, Phòng 710A6, ĐT: 

0225 3829245. 

 


