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Số:             /TB-TĐHHN Hà Nội, ngày      tháng       năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

V/v tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  

với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021  
 

 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh 

liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức 

vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021, như sau: 

1. Thời gian tuyển sinh 

1.1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 

30/10/2021 

1.2. Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến: Ngày 30/11/2021 

2. Địa điểm tuyển sinh: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển 

sinh của Bộ giáo dục và đào tạo. 

5. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ (ba mươi ngàn đồng/hồ sơ) 

6. Chỉ tiêu, ngành tuyển sinh và điều kiện, nguyên tắc xét tuyển  

6.1. Liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học (bao gồm cao 

đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề)  

6.1.1. Chỉ tiêu: 510 

6.1.2. Thời gian đào tạo 1,8 năm, học ngoài giờ hành chính 

6.1.3 Ngành tuyển sinh: 
 

TT Khối Ngành Tên  Ngành Ghi chú 

1 7440221 Khí tượng và Khí hậu học  

2 7440224 Thủy văn học  

3 7520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ   

4 7510406 Công nghệ Kỹ thuật môi trường  

5 7850103 Quản lý đất đai  

6 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường  

7 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững  

8 7850198 Quản lý tài nguyên nước  

9 7520501 Kỹ thuật địa chất  
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6.1.4. Điều kiện:  

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng (bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp 

hoặc bằng cao đẳng nghề) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp hoặc do các cơ 

sở đào tạo của nước ngoài cấp (bằng tốt nghiệp cao đẳng do cơ sở nước ngoài cấp 

phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội). 

- Ngành đào tạo của thí sinh ở bậc cao đẳng khác với ngành thí sinh đăng 

ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển theo quy định. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.  

6.1.5. Nguyên tắc xét tuyển: 

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập toàn khóa đào tạo bậc học cao đẳng.  

Điểm trung bình chung toàn khóa đào tạo bậc học cao đẳng phải đạt từ 5,0 trở lên 

đối với đào tạo niên chế hoặc 2,0 trở lên đối với đào tạo tín chỉ. Điểm xét tuyển là 

điểm trung bình chung toàn khóa đào tạo bậc học cao đẳng, cộng với điểm ưu tiên 

(nếu có).  

- Xét trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, nếu vượt chỉ 

tiêu mà có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí kinh nghiệm trong 

hoạt động nghề nghiệp. 

6.2. Liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học (bao gồm trung 

cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề) 

6.2.1. Chỉ tiêu: 470 

6.2.2. Thời gian đào tạo 3,0 năm, học ngoài giờ hành chính 

6.2.3. Ngành tuyển sinh 

 

TT Khối Ngành Tên  Ngành Ghi chú 

1 7440221 Khí tượng và Khí hậu học  

2 7440224 Thủy văn học  

3 7520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ   

4 7510406 Công nghệ Kỹ thuật môi trường  

5 7850103 Quản lý đất đai  

6 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường  

7 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững  

8 7520501 Kỹ thuật địa chất  
 

6.2.3. Điều kiện:  

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp (bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp 

hoặc bằng trung cấp nghề) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp hoặc do các cơ 
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sở đào tạo của nước ngoài cấp (bằng tốt nghiệp trung cấp do cơ sở nước ngoài cấp 

phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội). 

- Ngành đào tạo của thí sinh ở bậc trung cấp khác với ngành thí sinh đăng 

ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển theo quy định. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.  

6.2.4. Nguyên tắc xét tuyển: 

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập toàn khóa đào tạo bậc học trung cấp.  

Điểm trung bình chung toàn khóa đào tạo bậc học trung cấp phải đạt từ 5,0 trở lên 

đối với đào tạo niên chế hoặc 2,0 trở lên đối với đào tạo tín chỉ. Điểm xét tuyển 

là điểm trung bình chung toàn khóa đào tạo bậc học cao đẳng, cộng với điểm ưu 

tiên (nếu có).  

- Xét trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, nếu vượt chỉ 

tiêu mà có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí kinh nghiệm trong 

hoạt động nghề nghiệp. 

7. Hồ sơ dự tuyển 

7.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển   

7.1.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình 

độ đại học: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu trên Website: gdtx.hunre.edu.vn). 

- Bản sao Giấy khai sinh (công chứng). 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng (công chứng) 

- Bản sao Bảng điểm cao đẳng (công chứng) 

           - Giấy tờ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực (nếu có). 

7.1.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển liên thông giữa trình độ trung cấp với trình 

độ đại học: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu trên Website: gdtx.hunre.edu.vn). 

- Bản sao Giấy khai sinh (công chứng). 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp (công chứng) 

- Bản sao Bảng điểm trung cấp hoặc sổ học tập trung cấp (công chứng) 

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng). 

- Giấy tờ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực (nếu có). 

7.2. Nộp hồ sơ dự tuyển 

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
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Hà Nội (nếu không trong thời gian giãn cách xã hội). Địa chỉ: Số 41A, đường Phú 

Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Nhung, điện thoại 0987.686.875 

hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, điện thoại: 0243.8385.149, Email: 

ttdtcbcc@gmail.com./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- Chủ tịch Hội đồng Trường (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; 

- Sở TN&MT các Tỉnh, Thành phố; 

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Website Trung tâm GDTX; 

- Lưu: VT, TTGDTX. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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