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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy  

Đợt 2 – tháng 6 năm 2021 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 666/KH-TĐHHN ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về Kế hoạch tốt nghiệp cho 

các hệ đào tạo chính quy năm 2021, Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức thi tốt 

nghiệp, thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

đợt 2 – tháng 6 năm 2021 cho sinh viên các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy 

như sau: 

1. Đối tượng dự thi (bảo vệ khóa luận tốt nghiệp) 

 Sinh viên đại học chính quy các khóa: 2, 3, 4, 5, 6, 7; Đại học chính quy học cùng 

lúc hai chương trình; Cao đẳng chính quy các khóa 14 và 15 đã tích lũy đủ các học phần 

của chương trình đào tạo và những sinh viên đã dự thi nhưng chưa đạt tốt nghiệp. 

2. Đề cương ôn thi tốt nghiệp 

- Sinh viên trình độ cao đẳng các ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công 

nghệ kỹ thuật trắc địa, Quản lý đất đai ôn thi tốt nghiệp theo đề cương được ban hành kèm 

theo Thông báo số 1144/TB-TĐHHN ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.  

- Sinh viên trình độ cao đẳng các ngành còn lại ôn thi tốt nghiệp theo đề cương 

được ban hành kèm theo Thông báo số 1530/TB-TĐHHN ngày 03 tháng 5 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

 - Sinh viên đại học chính quy khóa 2 ôn thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh theo đề cương được ban hành kèm theo Thông báo số 1441/TB-TĐHHN, ngày 22 

/4 /2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.  

- Đề cương ôn thi tốt nghiệp sinh viên download tại website của Nhà trường 

(hunre.edu.vn – Phòng Đào tạo – Đại học - Thông báo – Ban hành đề cương ôn thi tốt 

nghiệp hệ đào tạo cao đẳng chính quy khóa 14; Ban hành đề cương ôn thi tốt nghiệp 

hệ đào tạo cao đẳng chính quy khóa 15; Ban hành đề cương ôn thi tốt nghiệp đợt 2 

tháng 6 năm 2016). 

3. Thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

 Nhà trường tổ chức một kỳ thi chung toàn trường đối với các ngành đào tạo có 

tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp. 

4. Nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp và đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp 

 - Tất cả sinh viên thi, bảo vệ  khóa luận tốt nghiệp (bao gồm cả sinh viên dự thi 

lần 1 và sinh viên dự thi lại tốt nghiệp) đều phải nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp. 

Riêng sinh viên đại học chính quy khóa 7 không phải nộp đơn đăng ký dự thi. 
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 - Sinh viên đã đạt các môn thi tốt nghiệp nhưng chưa được xét công nhận tốt 

nghiệp do chưa đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng mềm, chứng chỉ Giáo 

dục thể chất, Quốc phòng nếu đã hoàn thành các loại chứng chỉ trên phải nộp đơn đề 

nghị xét công nhận tốt nghiệp. 

- Mẫu đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp sinh 

viên download tại website của Nhà trường (hunre.edu.vn – Biểu mẫu sinh viên – Biểu 

mẫu từ phòng Đào tạo - Tổng hợp các mẫu đơn dành cho sinh viên của phòng Đào tạo). 

- Sinh viên nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp và đề nghị xét công nhận tốt 

nghiệp bằng hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo (phòng B.302) – 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú Diễn, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

5. Kế hoạch tổ chức thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và 

bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

TT Thời gian Nội dung Địa điểm 

1 Ngày 05/06/2021 (dự kiến) 

Tổ chức thi các học phần thay 

thế khóa luận tốt nghiệp cho 

sinh viên đại học 

Nhà A – 

Cơ sở 1 

2 Từ 01/06 đến 15/06/2021 
Nhận đơn đăng ký dự thi tốt 

nghiệp 
Nhận bằng hình 

thức chuyển 

phát nhanh 3 Từ 28/06 đến 09/07/2021 Nhận đơn đề nghị xét tốt nghiệp 

4 Ngày 25/06/2021 (dự kiến) 
Họp Hội đồng xét điều kiện dự 

thi tốt nghiệp 

Phòng họp của 

Nhà trường 

5 Ngày 05/07/2021 (dự kiến)  Tổ chức thi tốt nghiệp 
Nhà A – 

Cơ sở 1 

6 
Từ ngày 21/06 đến  

04/07/ 2021 (dự kiến) 

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 

sinh viên đại học 

Nhà A – 

Cơ sở 1 

7 Ngày 28/ 07/ 2021 (dự kiến) 
Họp Hội đồng xét công nhận tốt 

nghiệp 

Phòng họp của 

Nhà trường 

 Tùy vào diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Nhà trường sẽ có thông báo điều 

chỉnh hình thức thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, hình thức bảo vệ khóa 

luận tốt nghiệp và kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. 

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; 

- Ban TT&TVTS; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.HH. (2) 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-05-04T14:47:04+0700
	Việt Nam
	Lưu Văn Huyền<lvhuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-05-04T17:44:10+0700
	Việt Nam
	Vũ Danh Tuyên<vdtuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-05-05T09:07:34+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
	2021-05-05T09:07:43+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
	2021-05-05T09:07:53+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
	2021-05-05T09:08:03+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




