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THÔNG BÁO 

Về Thời gian bắt đầu học và hướng dẫn học trực tuyến cho sinh viên 

đại học chính quy khóa 11 

Căn cứ Quyết đinh số 3494/QĐ – TĐHHN ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch chuẩn toàn 

khóa cho sinh viên trình độ đại học Hệ đại học chính quy khóa 11 (Niên khóa 2021 – 2025); 

Căn cứ Quyết đinh số 3523/QĐ – TĐHHN ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Tiến độ, Kế hoạch đào 

tạo hệ đại học chính quy khóa 11 năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ Thời khoá biểu số 3766/TBTKB – TĐHHN ngày  29  tháng  9 năm 2021 của 

Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Thời khoá 

biểu học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 áp dụng cho đại học chính quy khóa 11; 

Nhà trường thông báo thời gian bắt đầu học và hướng dẫn học trực tuyến cho sinh 

viên đại học chính quy khóa 11 như sau: 

1. Thời gian: Sinh viên đại học chính quy khoá 11 bắt đầu học kỳ 1 năm học 2021 – 

2022 từ ngày 04/10/2021. 

2. Hình thức giảng dạy và học tập:  Việc giảng dạy và học tập trực tuyến Google 

Meet theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo. 

Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid – 19, Nhà trường sẽ thông báo cho sinh 

viên quay lại học trực tiếp tại Trường. Vì vậy, yêu cầu sinh viên chú ý theo dõi Website 

Trường để kịp thời cập nhật các thông tin trong hoạt động đào tạo. 

Nhà trường thông báo để các đơn vị, sinh viên được biết và triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 
- Các đơn vị trong trường; 
- Ban truyền thông và tư vấn tuyển sinh; 
- Website trường; 
- Lưu:VT, ĐT.VH. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 
 
                           Lưu Văn Huyền 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-09-30T15:21:09+0700
	Việt Nam
	Lưu Văn Huyền<lvhuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-09-30T16:22:00+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-09-30T16:22:10+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-09-30T16:22:21+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-09-30T16:23:55+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




