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THÔNG BÁO 

V/v đăng ký ôn tập và đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên 

Khóa ĐH7 đợt II - học kỳ I, năm học 2020 - 2021   
 

Căn cứ Quyết định số 4876/QĐ-TĐHHN, ngày 04 tháng 12 năm 2020  của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định 

tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học. 

Nhà trường thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn thuộc Trường, cố vấn học 

tập, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên Khóa ĐH7 về kế hoạch đăng ký ôn tập và đăng 

ký thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt I - học kỳ I, năm học 2020 - 2021 như sau: 

- Đơn vị tiếp nhận đăng ký: Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên. 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021. 

- Hồ sơ đăng ký:  

+ Đơn đăng ký dự thi (theo phụ lục đính kèm). 

+ 02 ảnh 4cm x 6cm. 

+ 01 bản photo thẻ sinh viên và Giấy chứng minh nhân dân.  

- Địa điểm, hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại phòng 203, nhà C, 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.   

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký Nhà trường bố trí lịch học, lịch thi; danh 

sách phòng học, phòng thi và thông báo trên website Trường.  

Thông tin chi tiết liên hệ: Cô Phạm Thị Huệ - Trung tâm Hợp tác Đào tạo và 

Hướng nghiệp sinh viên. Điện thoại: 0979.135.428, Email: pthue@hunre.edu.vn./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                  
- Chủ tịch Hội đồng Trường (để b/c); 
- Các khoa, bộ môn thuộc Trường; 

- Các phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD, TTGD&PC, QT-TB; 

- Trung tâm TV&CNTT; 

- Lưu: VT, TTHTĐT&HNSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 

 

mailto:pthue@hunre.edu.vn./

		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-13T09:36:57+0700
	Việt Nam
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