
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân  

cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học,  

liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy 

(Đ t 1 – t  n  03 năm 2020) 

  

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết địn  số 18/2017/QĐ-TT  n ày 31 t  n  5 năm 2017 của T ủ 

tướn  C ín  p ủ quy địn  về liên t ôn   iữa trìn  độ trun  cấp, trìn  độ cao đẳn  

với trìn  độ đại  ọc; 

Căn cứ Quyết địn  số 456/QĐ-BTNMT n ày 08 t  n  02 năm 2018 của Bộ 

trưởn  Bộ Tài n uyên và Môi trườn  về việc ban  àn  Quy địn  c ức năn , n iệm 

vụ, quyền  ạn và cơ cấu tổ c ức của Trườn  Đại  ọc Tài n uyên và Môi 

trườn  Hà Nội; 

Căn cứ Quyết địn  số 25/2006/QĐ-BGDĐT n ày 26 t  n  6 năm 2006 của 

Bộ trưởn  Bộ Gi o dục và Đào tạo về việc ban  àn  quy c ế đào tạo đại  ọc và cao 

đẳn   ệ c ín  quy; 

Căn cứ Quyết địn  số 3625/QĐ-TĐHHN n ày 16 t  n  10 năm 2017 của 

Hiệu trưởn  Trườn  Đại  ọc Tài n uyên và Môi trườn  Hà Nội về việc ban  àn  

hướn  dẫn t ực  iện Quy c ế đào tạo t eo  ọc c ế tín c ỉ; 

Căn cứ Biên bản tổn    p ý kiến côn  n ận kết quả xét tốt n  iệp đ t 1 – 

t  n  3 năm 2020 của các thành viên Hội đồn ; 

Xét đề n  ị của Trưởn  p òn  Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Côn  n ận tốt n  iệp và cấp bằn  cử nhân cho 99 sinh viên trìn  độ 

cao đẳn , trìn  độ đại  ọc, liên t ôn  từ trìn  độ cao đẳn  lên trìn  độ đại  ọc  ệ 

chính quy. Danh s c  sin  viên đư c côn  n ận tốt n  iệp và cấp bằn  cử n ân tại c c 

p ụ lục kèm theo. 

Điều 2: Quyết địn  có  iệu lực kể từ n ày ký. Trưởn  c c phòng: Công tác 

sinh viên; Đào tạo; K ảo t í và Đảm bảo c ất lư n  gi o dục; Thanh tra  i o dục 
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và P  p c ế; Kế  oạc  - Tài chính; Trưởn  c c khoa và bộ môn: Biến đổi k í  ậu 

và p  t triển bền vữn ; Côn  n  ệ t ôn  tin; K í tư n  t ủy văn; Kin  tế tài 

n uyên và môi trườn ; K oa  ọc biển và Hải đảo; Môi trườn ; Quản lý đất đai; 

Trắc địa, bản đồ và T ôn  tin địa lý; Tài n uyên nước và n ữn  sin  viên có tên tại 

Điều 1 c ịu tr c  n iệm t i  àn  Quyết địn  này./. 

 

Nơi nhận : 

-  N ư Điều 2; 

-  Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT (để b/c); 

-  Vụ TCCB - Bộ TN&MT (để b/c); 

-  Website Trườn ; 

-  Lưu VT, ĐT(3). 
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Hoàng Anh Huy 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-04-13T10:58:35+0700
	Việt Nam
	Lưu Văn Huyền<lvhuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-04-13T14:16:05+0700
	Việt Nam
	Hoàng Anh Huy<hahuy@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-04-13T14:36:14+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
	2020-04-13T14:36:26+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
	2020-04-13T14:36:36+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
	2020-04-13T14:36:51+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




