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Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc trả bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy  

(đợt 1- tháng 4 năm 2022) 

 

Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-TĐHHN ngày 13 tháng 4 năm 2022 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc công nhận 

tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy, đại học liên thông chính quy (đợt 1- 

năm 2022); 

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-TĐHHN ngày 13 tháng 4 năm 2022 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc công nhận 

tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy (đợt 1- năm 2022). 

Phòng Đào tạo thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp đợt 1 – tháng 4 năm 2022 

đối với sinh viên như sau: 

1. Thời gian trả bằng: từ 09h30-11h00, Thứ 5 ngày 19/5/2022. Cụ thể như sau: 

 

STT Thời gian Các khóa/ lớp Địa điểm 

1 09h30 - 10h00 

- ĐH chính quy khóa ĐH4, ĐH5, ĐH6 

- ĐH liên thông chính quy 

- CĐ chính quy 

Tầng 1- nhà C 

2 10h00 – 10h50 - ĐH chính quy khóa ĐH7 Tầng 1- nhà C 

2. Sinh viên đăng ký thông tin trước khi lên nhận bằng tại Website: 

https://dt.hunre.edu.vn/, mục Văn bằng chứng chỉ/Văn bằng hoặc đường link 

https://forms.gle/37d1ZfqzoQjQGPQB6 

3. Sinh viên khi nhận bằng phải hoàn tất các thủ tục còn nợ (học phí, tài liệu 

giáo trình, luận văn,…) trước khi nhận bằng tốt nghiệp (nếu có). 

4. Đề nghị sinh viên đến nhận bằng đeo khẩu trang và thực hiện tốt các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời xuất trình chứng minh thư (hoặc căn cước 

https://dt.hunre.edu.vn/
https://forms.gle/37d1ZfqzoQjQGPQB6
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công dân) để nhà trường đối chiếu thông tin khi phát bằng (bằng tốt nghiệp không 

được nhận thay, nhận hộ). 

Lưu ý: 

- Đối với những sinh viên chưa đến nhận bằng ngày 19/5/2022, Nhà trường sẽ 

trả bằng vào thứ 5 hàng tuần. Sinh viên tra cứu thông tin và đăng ký thông tin trước 

khi lên nhận bằng tại Website: https://dt.hunre.edu.vn/, mục Văn bằng chứng 

chỉ/Văn bằng. 

- Các trường hợp sinh viên nhiễm COVID-19; có tiếp xúc với trường hợp 

nhiễm/ nghi nhiễm COVID-19 hoặc có các biểu hiện ho sốt tạm thời tự cách ly ở nhà 

để theo dõi, không đến Trường để nhận bằng tốt nghiệp. 

- Chủ nhiệm lớp theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc sinh viên tập trung theo thời 

gian và địa điểm trên để hỗ trợ công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Trưởng các khoa/bộ môn có SV; 

- Website Trường; 

- Lưu: ĐT,NQ.(2) 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 

 

 

 

Lưu Văn Huyền 
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