
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Số: 759/TB-TĐHHN                       Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

 
THÔNG BÁO  

Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023  

 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau: 

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

STT Chuyên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 8520503 

2 Thủy văn học 8440224    

3 Khí tượng và khí hậu học 8440222 

4 Quản lý đất đai 8850103 

5 Khoa học môi trường 8440301 

6 Quản lý tài nguyên và môi trường 8850101 

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: 

2.1. Hình thức và thời gian đào tạo 

 - Hình thức đào tạo chính quy: 1,5 năm 

 - Hình thức đào tạo vừa làm vừa học: 2 năm 

2.2. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, 

đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

III. PHƯƠNG THỨC, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN 

3.1. Phương thức: Xét tuyển 

3.2. Chỉ tiêu (dự kiến): 300 

3.3. Điều kiện xét tuyển 

Thí sinh xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam có đủ sức khỏe học tập, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, phải đáp ứng các điều 

kiện sau: 

3.3.1. Điều kiện về văn bằng 

Thí sinh xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 

(danh sách ngành phù hợp theo quy định của Trường) với ngành xét tuyển; 
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b) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học những ngành phải 

học bổ sung kiến thức (danh mục những ngành phải học bổ sung kiến thức theo quy định 

của Trường). Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành thuộc danh mục những ngành phải học bổ 

sung kiến thức của Trường phải hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức theo quy định. 

3.3.2. Điều kiện về ngoại ngữ 

a) Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

đầu vào: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước 

ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Sư phạm tiếng 

Anh;  

- Có một trong các văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo bảng tham chiếu quy đổi dưới đây) có 

thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. 

Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

Ngôn ngữ 
Chứng chỉ / 

Văn bằng 

Trình độ/Thang điểm 

Tương đương Bậc 3 Tương đương Bậc 4 

 

 

 

 

Tiếng Anh 

TOEFL iBT 30-45 46-93 

TOEFL ITP 450-499  

IELTS 4.0 - 5.0 5.5 -6.5 

Cambridge 

Assessment 

English 

B1 Preliminary/B1 Business 

Preliminary/ Linguaskill. 

Thang điểm: 140-159 

B2 First/B2 Business 

Vantage/ 

Linguaskill. Thang điểm: 

160-179 

TOEIC (4 kỹ 

năng) 

Nghe: 275-399 

Đọc: 275-384 

Nói: 120-159 

Viết: 120-149 

Nghe: 400-489 

Đọc: 385-454 

Nói: 160-179 

Viết: 150-179 

b) Nếu thí sinh chưa có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định thì tham 

gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức. 

3.3.3. Lý lịch: lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật mức cảnh 

cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi 

đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

3.3.4. Điều kiện sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập. 

3.3.5. Hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. 
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IV. HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 

ĐẦU VÀO 

4.1. Học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển:  

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học những 

ngành phải học bổ sung kiến thức (danh mục những ngành phải học bổ sung kiến thức 

theo Quyết định số 1996/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội); 

- Thời gian học (dự kiến): Từ 30/3/2023 đến 28/4/2023. Nhà trường có thể tổ chức học 

trực tiếp hoặc trực tuyến. 

4.2. Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trước khi xét tuyển: 

- Nếu thí sinh không có các văn bằng, chứng chỉ theo Mục III.2.3.2a thì tham gia kỳ thi 

đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào là môn tiếng Anh do Trường tổ chức. 

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến): Thứ 7 ngày 13/5/2023. 

(Kết quả học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển và kết quả đánh giá năng lực ngoại 

ngữ đầu vào có giá trị 02 năm từ ngày có quyết định công nhận đến ngày đăng ký dự thi) 

V. HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

* Hồ sơ xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có: 

1. Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường); 

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan đang công tác (hoặc chính quyền địa 

phương), có đóng dấu giáp lai ảnh.  

3. Bản sao công chứng Bằng đại học và bảng điểm toàn khóa; 

4. Bản sao công chứng ngoại ngữ (Tiếng Anh) còn thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp 

chứng chỉ đến thời điểm dự tuyển (nếu có) 

5. Bảng điểm học chuyển đổi, bổ sung (nếu có); 

6. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

7. Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có); 

8. 04 ảnh (4x6) cho vào phong bì, ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh sau ảnh; 

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ 

6.1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/4/2023. 

6.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/3/2023 đến hết ngày 26/4/2023.  

6.3. Thời gian công bố kết quả (dự kiến): 18/5/2023 

6.4. Địa điểm: Phòng 304.A nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hoặc 

gửi hồ sơ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo (phòng 

304.A nhà B). Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Thông tin chi tiết được cập nhật trên Website: https://dt.hunre.edu.vn/sau-dai-hoc.  

Điện thoại liên hệ: 0989.055.668 

https://dt.hunre.edu.vn/sau-dai-hoc
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VII. CÁC KHOẢN LỆ PHÍ: 

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 500.000đ/hồ sơ; 

- Lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh): 1.000.000đ/thí sinh; 

- Học phí bổ sung kiến thức: Theo Quyết định số 167/QĐ-TĐHHN ngày 17 tháng 

01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc 

điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 165/NĐ-CP của Thủ 

tướng chính phủ; 

- Thời gian nộp các khoản lệ phí: Nhà Trường thu cùng với thời gian thu hồ sơ 

đăng ký xét tuyển. Thí sinh nộp tại phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng 305 tầng 3 nhà B, 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

           Nhà Trường thông báo để các đơn vị và thí sinh dự thi được biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Các Phó Hiệu trưởng (để biết); 

- Các đơn vị thuộc trường; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, ĐT.HC (5)  

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Anh Huy   
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