
 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Số:             /TB – TĐHHN                                             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp đơn đề nghị hoãn công nhận tốt nghiệp - Đợt 2 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường 

 Căn cứ Thông báo số 1888/TB-TĐHHN ngày 05/5/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho các hệ 

đào tạo đại học, cao đẳng chính quy Đợt 2 - tháng  6 năm 2021. 

Do nhu cầu của sinh viên tiếp tục học cải thiện kết quả học tập, Nhà trường thông 

báo các Khoa/Bộ môn về kế hoạch nhận đơn đề nghị hoãn công nhận tốt nghiệp như sau: 

1. Điều kiện nộp đơn đề nghị hoãn công nhận tốt nghiệp 

Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng hoãn công nhận tốt 

nghiệp để học cải thiện 

2. Thời gian nhận đơn đề nghị hoãn công nhận tốt nghiệp 

- Sinh viên viết đơn đề nghị hoãn công nhận tốt nghiệp (mẫu đính kèm), nộp về 

Khoa/Bộ môn từ ngày 15/7 đến hết ngày 20/7/2021. 

- Ngày 21/7/2021, Khoa/bộ môn tổng hợp danh sách (có xác nhận của lãnh đạo 

Khoa/Bộ môn) sinh viên xin hoãn công nhận tốt nghiệp và nộp về phòng Đào tạo để thực 

hiện các bước tiếp theo. 

 Nhà trường thông báo để các Khoa/Bộ môn thông báo tới sinh viên và triển khai 

thực hiện./. 

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

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các khoa/bộ môn trực thuộc; 

- Ban TT&TVTS; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.HH. (2) 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

Lưu Văn Huyền 
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