
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển vào các ngành trình độ đại học hệ chính quy 

năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 (Bổ sung) 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐTĐHHN, ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 

tháng 05 năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GHĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non trong tình hình dịch Covid 19; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 (điều chỉnh lần 01) ban hành kèm theo Công 

văn số 1340/TĐHHN ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4008/QĐ-TĐHHN, ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chủ 

tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành trình độ đại học hệ 

chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2; 

Căn cứ Tờ trình của Ban Thư ký HĐTS đại học chính quy năm 2021 Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2021; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận bổ sung 02 thí sinh trúng tuyển vào các ngành trình độ đại học hệ 

chính quy năm 2021 tại Trụ sở chính theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp 

THPT đợt 2. Cụ thể như sau: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

HĐTS ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 

 

Số:          /QĐ - TĐHHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 
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Số báo danh Họ và tên Ngày sinh 
Thông tin 

Xét tuyển 

Mã ngành  

trúng tuyển 

Tên ngành  

trúng tuyển 

T221.20064 Lê Minh Hiếu 25/02/2003 

KVƯT: 2NT 

ĐTƯT: 0.5 

ĐXT: 21.25 đ  

Tổ hợp: C00 

7440298 

Biến đổi khí 

hậu và Phát 

triển bền vững 

T221.40034 Nguyễn Ngọc Anh 22/12/2003 

KVƯT: 3 

ĐTƯT: 0 

ĐXT: 24.6 đ 

Tổ hợp: D01 

7440298 

Biến đổi khí 

hậu và Phát 

triển bền vững 

Điều 2. Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển tại Điều 1 có nghĩa vụ, 

quyền lợi theo Quy chế đào tạo hiện hành. 

Điều 3. Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học chính thức: 

Trước 17h00 ngày 30/10/2021. Thí sinh trúng tuyển phải nộp Hồ sơ xác nhận nhập 

học gồm bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và 

giấy tờ khác theo quy định (Thời gian gửi hồ sơ xác nhận nhập học hợp lệ tính theo 

dấu bưu điện, chi tiết hồ sơ xác nhận nhập học thí sinh xem trong thông báo hướng 

dẫn nhập học). Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian trên coi 

như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thường trực Hội đồng tuyển sinh 

đại học chính quy năm 2021; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và các thí sinh có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Các P.Hiệu trưởng (để biết); 

- Ban Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh; 

- Website, Cổng TTTS Nhà trường; 

- Lưu: VT, ĐT, HĐTS, ĐH.(4) 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Danh Tuyên 
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