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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

Số:             /TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
Hà Nội, ngày    tháng       năm 2020 

 

 KẾ HOẠCH  

Tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến Đại học chính quy năm 2020   

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1.1. Mục đích chương trình  

- Cung cấp cho quý phụ huynh và các em học sinh những thông tin về trường, 

ngành học, đề án tuyển sinh 2020 tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;  

- Giải đáp thắc mắc của quý phụ huynh và các em học sinh về thông tin tuyển 

sinh, cơ hội việc làm các ngành nghề tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội.  

1.2. Hình thức thực hiện  

Tư vấn trực tuyến trên hệ thống thông tin điện tử tại các trang fanpage/youtube 

của trường và các kênh liên kết, phối hợp với các đơn vị khác.   

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

2.1. Chương trình tư vấn chung  

2.1.1. Tên gọi chương trình 

“ LIVESTREAM TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY”  

2.1.2. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: 20h00 – 21h030 ngày 10 tháng 06 năm 2020  

- Địa điểm ghi hình: Thư viện Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.  

2.1.3. Nội dung tư vấn 

- Thông tin về trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;  

- Thông tin liên quan đến đề án tuyển sinh;  



2 

 

- Thông tin về các ngành nghề đào tạo tại trường; những điểm cần lưu ý trong 

công tác tuyển sinh năm 2020;  

- Môi trường học tập, cơ hội học tập, cơ hội việc làm; 

- Thông tin về các hoạt động khác (phong trào, kí túc xá, câu lạc bộ,...).  

2.1.4. Ban tư vấn 

1. PGS.TS. Hoàng Anh Huy -  Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban.  

2. TS. Vũ Danh Tuyên - Trưởng phòng Đào tạo, Phó ban.   

3. TS. Nguyễn Hoản – Ban Truyền thông và tư vấn tuyển sinh, Ủy viên. 

4. ThS. Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Ủy viên.  

5. Sinh viên Cấn Thị Lan Hương – Đại diện Câu lạc bộ Máu.  

2.2. Chương trình tư vấn chuyên sâu ngành nghề  

2.2.1. Số lượng dự kiến: 

Từ 2-5 buổi (căn cứ vào danh sách đăng kí thực tế của các đơn vị).  

2.2.2. Thời gian:  

Từ ngày 15/06 đến ngày 15/07 

2.2.3. Tên chương trình:  

HIỂU ĐÚNG NGÀNH NGHỀ - BỪNG SÁNG TƯƠNG LAI 

2.2.4. Nội dung tư vấn  

Mỗi số sẽ có các nội dung tư vấn chuyên sâu khác nhau theo các nhóm ngành nghề.  

(Tùy vào tình hình thực tế sẽ có những chủ đề cụ thể trong mỗi buổi tư vấn).  

2.2.5. Ban tư vấn 

 Đại diện các ngành nghề/nhóm ngành nghề đăng kí tham gia trả lời trực tuyến.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Truyền thông và Tư vấn Tuyển sinh (DCAC)  

- Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết và kịch bản chương trình; 
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- Thiết kế phiếu khảo sát chương trình;  

- Viết bài, đăng tin trên các kênh truyền thông nội bộ, mời báo chí đưa tin về 

các hoạt động; 

- Thiết kế market, in ấn pano chương trình.  

2. Trung tâm giáo dục thường xuyên  

Chuẩn bị phương tiện kĩ thuật phục vụ buổi quay chiếu.  

3. Trung tâm thông tin thư viện  

Chuẩn bị cơ sở vật chất và hạ tầng mạng cho các buổi quay chiếu.  

4. Các khoa, Bộ môn  

Các khoa/ bộ môn đăng kí tham gia chương trình tư vấn chuyên sâu ngành 

nghề xin vui lòng liên hệ với DCAC để được phối hợp thực hiện theo form được đính 

kèm phần phụ lục. Địa chỉ gửi thư đăng kí: dcac@hunre.edu.vn. Thời gian đăng kí: 

trước ngày 5/06/2020. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2020 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đề nghị các đơn vị triển khai 

ngay công việc được phân công theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với DCAC để được giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
- BCH Đảng ủy; 

- Các Phó Hiệu trưởng (để biết); 

- BCH: Công đoàn; Đoàn trường; 

- Các đơn vị trực thuộc trường; 

- Hội CCB Trường; 

- Lưu VT, DCAC (3). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy 

 

 

  

mailto:dcac@hunre.edu.vn
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 

“HIỂU ĐÚNG NGÀNH NGHỀ - BỪNG SÁNG TƯƠNG LAI” 

 (Kèm theo kế hoạch số……. KH-TĐHHN ngày..….tháng…..năm 2020 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

 

TT Khoa/Bộ môn  

Họ và tên người sẽ 

tham gia tư vấn  

trực tuyến 

Điện thoại/Email  

 

Nội dung đăng kí  

1     

2     

3     

Lưu ý: Mỗi đơn vị được đăng kí 01 người  
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