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THÔNG BÁO 

Về Kế hoạch học bù cho sinh viên đại học chính quy khóa 8,9,10 

Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022  

 

Căn cứ Quyết đinh số 2771/QĐ – TĐHHN ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc điều chỉnh tiến độ, kế hoạch đào 

tạo hệ đại học chính quy khóa 8,9,10 và Liên thông đại học chính quy khóa 10 năm học 2021 

– 2022; 

Căn cứ Thông báo số 2772/TBTKB – TĐHHN ngày 16 tháng 07 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Thời khoá biểu 

học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021- 2022; 

Căn cứ Thông báo số 3540/TB – TĐHHN ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần 

học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2021 – 2022 theo phương thức thi trực tuyến. 

Do sinh viên khóa 8,9,10 nghỉ học từ ngày 20/9/2021 đến 26/9/2021 để tổ chức thi kết 

thúc học phần theo Thông báo số 3540/TB- TĐHHN ngày 9 tháng 9 năm 2021của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Để đảm bảo đủ thời gian thực hiện kế 

hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 Nhà trường thông báo kế hoạch học bù tại Phụ 

lục kèm theo. 

Nhà trường thông báo để các đơn vị trực thuộc, sinh viên được biết và thực hiên./.  

   

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website trường; 

- Lưu:VT, ĐT.VH. 

TL.HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

Lưu Văn Huyền 
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