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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai kế hoạch lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3595/KH-TĐHHN ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức lễ bế giảng 

và trao bằng tốt nghiệp năm 2022; Nhà trường thông báo cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 

năm 2022 kế hoạch tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. Cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

 Thời gian: Thứ bảy, ngày 08 tháng 10 năm 2022 

 Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Chương trình buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp 

TT Thời gian Nội dung 

Phần 1: Lễ bế giảng (Địa điểm: Hội trường lớn) 

1 7h00 Sinh viên tập trung và chuẩn bị các thủ tục cần thiết 

3 8h00 - 8h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

4 8h05 - 8h10 Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp 

5 8h10 - 8h25 
Công bố Quyết định khen thưởng và điều hành phần khen 

thưởng 

6 8h25 - 8h35 Phát biểu chúc mừng của Hiệu trưởng 

7 8h35 - 8h45 Đại diện tân cử nhân phát biểu và tặng hoa Lãnh đạo Trường 

8 8h45 - 11h00 Trao bằng tốt nghiệp 

9 11h00 - 11h05 Thực hiện nghi thức tung mũ tốt nghiệp 

Phần 2: Trả bằng và bảng điểm gốc (Địa điểm: Tại tầng 2, tầng 3 nhà A) 

10 
Sau khi thực hiện phần nghi lễ bế giảng tại Hội trường, sinh viên di chuyển lên 

khu vực nhà A để nhận bằng và bảng điểm (địa điểm theo phụ lục đính kèm) 

Lưu ý: Vì số lượng sinh viên tham dự đông nên công tác trao bằng tốt nghiệp sẽ 

được chia thành 3 nhóm (mỗi nhóm khoảng 350 sinh viên) và thực hiện lần lượt bên 

trong Hội trường. Danh sách cụ thể của các nhóm sẽ được Ban tổ chức dán ở khu vực 

xung quanh Hội trường vào sáng ngày 08/10/2022. 

3. Điều kiện để sinh viên tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tại Hội trường 
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- Sinh viên có tên trong quyết định số 3138/QĐ-TĐHHN ngày 19/8/2022 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, đại học chính quy 

học cùng lúc hai chương trình (đợt 2 - năm 2022). 

- Sinh viên đã đăng ký tham dự lễ bế giảng với chủ nhiệm lớp và khoa/bộ môn 

quản lý sinh viên. 

- Sinh viên đến đúng giờ theo quy định của Nhà trường. 

- Trang phục: áo cử nhân (lưu ý: SV nhận áo cử nhân từ khoa/bộ môn quản lý 

vào chiều thứ sáu ngày 07/10/2022). 

Sinh viên đến tham dự lễ bế giảng thực hiện theo các bước sau: 

1. Đăng ký theo các lớp đã dán trên từng bàn và nhận số thứ tự từ Ban tổ chức. 

2. Sinh viên ổn định chỗ ngồi trong Hội trường theo số thứ tự được nhận. 

3. Thực hiện theo hướng dẫn của Ban tổ chức để xếp hàng khi lên nhận bằng. 

4. Sau khi được vinh danh trên sân khấu, sinh viên di chuyển xuống vị trí chỗ 

ngồi ban đầu tại Hội trường. 

5. Sau nghi thức tung mũ, SV trả áo cử nhân tại văn phòng khoa/bộ môn quản lý. 

6. Di chuyển đến khu vực nhà A (tầng 2, tầng 3) để nhận bằng gốc (địa điểm cụ 

thể theo phụ lục đính kèm). 

Để đảm bảo công tác tổ chức của Nhà trường, đề nghị sinh viên lưu ý các nội 

dung sau: 

- Tất cả những sinh viên đến muộn sau 7h30 sáng ngày 08/10/2022 vui lòng 

không tham dự lễ bế giảng (mặc dù sinh viên đã đăng ký tham dự). 

- Để điện thoại ở chế độ rung (tắt chuông) trong quá trình tham dự buổi lễ. 

- Tự bảo quản vật dụng cá nhân mang theo; không mang túi, balo... khi được 

vinh danh trên sân khấu. 

- Nhà trường đã bố trí máy ảnh, máy quay trong khu vực Hội trường để cung cấp 

hình ảnh, video nhận bằng miễn phí cho sinh viên. 

4. Điều kiện để sinh viên nhận bằng và bảng điểm gốc tại khu vực nhà A 

- Sinh viên có tên trong quyết định số 3138/QĐ-TĐHHN ngày 19/8/2022 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, đại học chính quy 

học cùng lúc hai chương trình (đợt 2 - năm 2022). 
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- Hoàn thiện các xác nhận không nợ do phòng Kế hoạch Tài chính, trung tâm 

Thư viện và công nghệ thông tin, Văn phòng đoàn (nếu có). 

- Mang chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân bản gốc (không sử 

dụng giấy ủy quyền, trừ trường hợp đặc biệt). 

5. Đối với sinh viên không đến nhận văn bằng tốt nghiệp ngày 08/10/2022 

Nhà trường trả bằng và bảng điểm từ ngày 13/10/2022 trở đi vào các ngày thứ 

năm hàng tuần. Sinh viên đăng ký theo đường link https://rg.link/my-y8Wa trên website 

của Nhà trường. 

 Đề nghị các Khoa/bộ môn có sinh viên tốt nghiệp thông báo, đôn đốc các lớp để 

triển khai theo kế hoạch; phân công cán bộ tập hợp lớp theo quân số, quản lý sắp xếp 

sinh viên ở phía bên trong và ngoài Hội trường trong quá trình trao bằng tốt nghiệp; 

phân công cán bộ tham gia phối hợp với phòng Đào tạo để nhận văn bằng chứng chỉ tốt 

nghiệp theo kế hoạch trên. 

 

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

Lưu Văn Huyền 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Trưởng các đơn vị thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT (2) 

 

https://rg.link/my-y8Wa
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ĐỊA ĐIỂM NHẬN BẰNG VÀ BẢNG ĐIỂM GỐC TẠI NHÀ A 

(Ban hành kèm theo thông báo số             /TB-TĐHHN ngày    tháng 10 năm 2022 

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

STT 
Phòng 

trả bằng 

Phòng 

chờ 
Danh sách các lớp nhận 

1 A.204 
A.202, 

A.203 

- ĐH8QTDL3, ĐH8QTDL4, ĐH8QTDL5; 

- ĐH8QTKD1, ĐH8QTKD2, ĐH8T, ĐH8TĐ, ĐH8TNN, 

ĐH8QTDL6 

2 A.208 
A.205, 

A.206 

- ĐH8QD2, ĐH8QD3, ĐH8QD4, ĐH8QM1; 

- ĐH8QM2, ĐH8QM3, ĐH8QTDL1, ĐH8QTDL2 

3 A.302 
A.301, 

A.303 

- DH3, DH4, DH5, DH6, DH7, LDH9, DHSB 

- DH8BK, DH8C1, DH8C2, DH8C3, DH8C4, DH8C5, 

DH8C6, DH8C7 

4 A.306 
A.304, 

A.308 

- ĐH8K, ĐH8KE1, ĐH8KE2; 

- ĐH8KE3, ĐH8KE4, ĐH8KE5 

5 A.310 
A.305; 

A.307 

- ĐH8KE6, ĐH8KE7, ĐH8KN, ĐH8KTTN; 

- ĐH8LA, ĐH8M1, ĐH8M2, ĐH8QB, ĐH8QD1 
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