
 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

Số:             /TB-TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc cung cấp thông tin, hình ảnh vụ việc xảy ra ngày 10/10/2022  

 
 

Ngày 10/10/2022 vào hồi 10h30 tại hành lang khu giảng đường Nhà A của 

Trường xảy ra vụ xô sát giữa 2 nhóm sinh viên. Ngay khi xảy ra vụ việc, cơ quan 

công an đã kịp thời phối hợp với Nhà trường nhằm ngăn chặn và xử lý vụ việc.  

Để phối hợp trong công tác điều tra, xác minh của Cơ quan công an, Nhà 

trường đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên, các cá nhân... nếu có thông tin, tài 

liệu về người quay, cung cấp, phát tán file video clip lên mạng xã hội; thông tin 

về các cá nhân, tình tiết có liên quan trực tiếp đến vụ việc trên.... cung cấp cho cơ 

quan điều tra theo địa chỉ: đ/c Nguyễn Mậu Thành thuộc Đội Cảnh sát điều tra 

Công an quận Bắc Từ Liêm, số điện thoại: 0948213883 

Đề nghị các cá nhân và đơn vị phối hợp với Nhà trường và Cơ quan điều 

tra để khẩn trương làm rõ vụ việc. 

 

Nơi nhận: 

  - Hiệu trưởng (để b/c); 

  - PHT Lê Thị Trinh (để biết); 

  - Trưởng các đơn vị; 

  - Đăng Website trường; 

  - Lưu: VT, CTSV. TTP. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Vũ Danh Tuyên 
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