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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức tốt nghiệp  

cho các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy  

Đợt 1 – tháng 3 năm 2021 
 

 Căn cứ Thông báo số 672/KH-TĐHHN ngày 05 tháng 02 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức 

tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy đợt 1 – tháng 3 năm 

2021. 

  Để đảm bảo an toàn trước diễn biến của dịch bệnh COVID – 19, Nhà 

trường điều chỉnh kế hoạch tổ chức tốt nghiệp đợt 1 – tháng 3 năm 2021 cho 

sinh viên các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy như sau: 

TT Nội dung Thời gian điều chỉnh 

1 
Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên 

đại học 
Từ ngày 22/03 đến 26/03/ 2021 

2 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Ngày 08/ 04/ 2021 (dự kiến) 

  Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên được biết để tổ chức 

triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.HH. (2) 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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