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HƯỚNG DẪN 

Công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 

tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

          Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn Công tác tuyển sinh Đại 

học chính quy năm 2020 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Trường như sau: 

I. Thông tin các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển: 

- Mã trường: DMT.  

- Tổng chỉ tiêu: 3420 chỉ tiêu. 

Chỉ tiêu Đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội: 3210 chỉ tiêu 

TT 
Mã 

ngành 
Ngành 

Chỉ tiêu xét tuyển theo 

Tổ hợp môn xét tuyển Thi 

TN 

THPT 

Học 

bạ 

THPT 

Tuyển 

thẳng, 

ƯTXT 

Đặc 

cách 

1 7340301 Kế toán 167 167 3 33 A00 A01 C00 D01 

2 7340101 Quản trị kinh doanh 68 68 3 11 A00 A01 C00 D01 

3 7340116 Bất động sản 45 45 3 7 A00 A01 C00 D01 

4 7340115 Marketing 45 45 3 7 A00 A01 C00 D01 

5 7380101 Luật 68 68 3 11 A00 A01 C00 D01 

Tổng khối ngành III 393 393 15 69     

6 7440298 
Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững 
18 18 2 2 A00 A01 D01 D15 

7 7440221 Khí tượng khí hậu học 18 18 2 2 A00 A01 C01 D10 

8 7440224 Thủy văn học 18 18 2 2 A00 A01 C01 D10 

9 7420203 Sinh học ứng dụng 45 45 3 7 A00 B00 D01 D13 

Tổng khối ngành IV 99 99 9 13     

10 7510406 
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 
81 81 3 15 A00 B00 D01 C08 

11 7480201 Công nghệ thông tin 158 158 3 31 A00 A01 B00 D01 

12 7520501 Kỹ thuật địa chất 18 18 2 2 A00 A01 D01 D07 

13 7520503 
Kỹ thuật trắc địa bản 

đồ 
27 27 3 3 A00 A01 D01 D10 

14 7540106 
Đảm bảo chất lượng và 

an toàn thực phẩm  
45 45 3 7 A00 B00 D01 D07 

15 7510605 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 
68 68 3 11 A00 A01 C00 D01 

Tổng khối ngành V 397 397 17 69     

16 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
158 158 3 31 A00 A01 C00 D01 

17 7850102 
Kinh tế Tài nguyên 

thiên nhiên 
23 23 2 2 A00 A01 C00 D01 
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18 7850199 Quản lý biển 18 18 2 2 A00 B00 C01 D01 

19 7850103 Quản lý đất đai 140 140 3 27 A00 B00 C00 D01 

20 7850198 
Quản lý tài nguyên 

nước 
18 18 2 2 A00 A01 B00 D07 

21 7850101 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
113 113 3 21 A00 B00 D01 D15 

22 7220201 Ngôn ngữ Anh  45 45 3 7 D01 D10 D14 D15 

23 7810201 Quản trị khách sạn 45 45 3 7 A00 A01 C00 D01 

Tổng khối ngành VII 560 560 21 99     

Tổng khối ngành III+IV+V+VII 1449 1449 62 250     

Chỉ tiêu Đại học chính quy tại Phân hiệu tỉnh Thanh Hóa: 210 chỉ tiêu 

TT Mã ngành Ngành 

Chỉ tiêu xét tuyển theo 

Tổ hợp môn xét tuyển 
Thi 

TN 

THPT 

Học 

bạ 

THPT 

Tuyển 

thẳng, 

ƯTXT 

Xét 

đặc 

cách 

1 7340301PH Kế toán 10 16 2 2 A00 A01 C00 D01 

Tổng khối ngành III 10 16 2 2     

2 7510406PH 
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường 
10 16 2 2 A00 B00 D01 C08 

3 7480201PH Công nghệ thông tin 10 16 2 2 A00 A01 B00 D01 

4 7520503PH Kỹ thuật trắc địa bản đồ 10 16 2 2 A00 A01 D01 D10 

Tổng khối ngành V 30 48 6 6     

5 7810103PH 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
10 16 2 2 A00 A01 C00 D01 

6 7850103PH Quản lý đất đai 10 16 2 2 A00 B00 C00 D01 

7 7850101PH 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
10 16 2 2 A00 B00 D01 D15 

Tổng khối ngành VII 30 48 6 6     

Tổng khối ngành III +V+VII 70 112 14 14     

Lưu ý: Thí sinh ĐKXT các mã ngành thuộc trụ sở chính (Hà Nội) sẽ học tại Hà Nội 

và các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa sẽ học tại tỉnh Thanh Hóa. Nhà trường không 

phân ngành học theo nơi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

Thông tin tổ hợp môn xét tuyển các ngành 

STT Tổ hợp Môn xét tuyển STT Tổ hợp Môn xét tuyển 

1 A00 Toán, Vật lý, Hóa học 7 D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

2 A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh 8 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

3 B00 Toán, Hóa học, Sinh học 9 D10 Toán, Địa lý, Tiếng Anh 

4 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 10 D13 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh 

5 C01 Toán, Vật lý, Ngữ văn 11 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

6 C08 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học 12 D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

II. Điều kiện, phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

1. Điều kiện xét tuyển 

- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính 

quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt 



3 

 

 

nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu 

đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản 

hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước 

sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước 

ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được 

cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và 

học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với 

tình trạng sức khoẻ. 

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

-   Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Nhà trường 

công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả điểm kỳ 

thi tốt nghiệp THPT. 

-   Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào là điểm trung bình của 03 học kỳ ( học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) 

theo tổ hợp môn dùng để ĐKXT được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 

18.00 điểm. 

3. Phương thức xét tuyển 

Nhà trường tổ chức xét tuyển Đại học chính quy đợt 01 năm 2020 theo 04 phương thức: 

a) Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo 

Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của BGD&ĐT 

thực hiện ĐKXT theo hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo và trường THPT đang học.  

- Thời gian nhà trường nhận hồ sơ từ các Sở GDĐT: Trước ngày 01/08/2020. 

- Thời gian tổ chức xét tuyển, công bố trúng tuyển: Trước 17h00 ngày 20/08/2020. 

- Thời gian xác nhận nhập học: Trước ngày 05/09/2020. 

b) Phương thức 2: Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội  

Áp dụng đối với các thí sinh sau: 

• Thí sinh tốt nghiệp tại các Trường chuyên THPT. 

• Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm 

hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn 

thời hạn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKXT. 

• Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi 3 năm THPT lớp 10, 11, 12.  

-  Hồ sơ ĐKXT đặc cách bao gồm:  

+ 01 phiếu đăng ký xét tuyển đặc cách ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin 

xét tuyển theo yêu cầu trên phiếu (Thí sinh tải mẫu đơn ĐKXT từ website: 

www.tuyensinh.hunre.edu.vn) 
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+ 01 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh và phụ 

huynh để nhà trường gửi giấy báo kết quả thí sinh trúng tuyển; 

+ 01 bản sao có công chứng học bạ THPT; 

+ 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 

2019 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh 

tốt nghiệp năm 2020); 

+ 01 bản sao có công chứng chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị hiệu lực đến thời điểm 

ĐKXT (đối với thí sinh xét tuyển đặc cách theo chứng chỉ tiếng Anh); 

+ 01 bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân; 

-  Tiếp nhận hồ sơ ĐKXT: Dự kiến trước 17h00 ngày 18/09/2020. 

-  Công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 22/09/2020. 

-  Xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học): Thí sinh nộp bản 

chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (áp dụng đối với thí sinh tốt 

nghiệp THPT năm 2020). Dự kiến trước 17h00 ngày 03/10/2020 (theo dấu bưu điện). 

-  Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách được xét tuyển thẳng theo chỉ tiêu đã công 

bố. Trường hợp số thí sinh ở cuối danh sách vượt chỉ tiêu, nhà trường xét từ cao xuống thấp 

theo điểm trung bình kết quả học tập các môn học năm lớp 12 trong Học bạ THPT. 

c) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

-  Hồ sơ ĐKXT, thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo hướng 

dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo và trường THPT đang theo học. 

-  Công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 27/09/2020. 

-  Xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học): Thí sinh nộp bản 

chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Dự kiến trước 17h00 ngày 

03/10/2020 (tính theo dấu bưu điện). 

d) Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và 

học kỳ 1 lớp 12) 

-   Hồ sơ ĐKXT theo kết quả Học bạ THPT: 

+ 01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin xét tuyển theo yêu 

cầu trên phiếu và có chữ ký của thí sinh;  

(Thí sinh tải mẫu đơn ĐKXT từ địa chỉ website: www.tuyensinh.hunre.edu.vn) 

+ 01 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh và phụ 

huynh để nhà trường gửi giấy báo kết quả thí sinh trúng tuyển; 

+ 01 bản sao có công chứng học bạ THPT; 

+ 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 

2019 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh 

tốt nghiệp năm 2020); 

+ 01 bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân; 
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+ Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao công 

chứng các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên; 

-  Tiếp nhận hồ sơ ĐKXT: Dự kiến trước 17h00 ngày 18/09/2020. 

-  Công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 22/09/2020. 

-  Xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học): Thí sinh nộp bản 

chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đối với thí sinh tham dự kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2020). Dự kiến trước 17h00 ngày 03/10/2020 (theo dấu bưu điện). 

-  Thí sinh được xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Trường hợp cuối danh 

sách nhiều thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì sẽ lấy từ cao xuống thấp theo điểm 

môn chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên 

thí sinh có nguyện vọng cao hơn. 

-  Cách tính điểm xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT: Điểm xét tuyển là tổng điểm 

trung bình 03 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 cộng với 

điểm ưu tiên theo khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có). Công thức tính 

điểm xét tuyển như sau:  

ĐXT = [Tổng ĐTB Môn 1 + Tổng ĐTB Môn 2 + Tổng ĐTB Môn 3)]/3 + ĐƯT 

Trong đó: 

- Tổng ĐTB Môn 1/2/3 = (ĐTB kỳ 1 lớp 11 + ĐTB kỳ 2 lớp 11 + ĐTB kỳ 1 lớp 12); 

- ĐƯT = Điểm KVƯT + Điểm ĐTƯT (nếu có) 

Ví dụ: Thí sinh A thuộc KV2-NT, không thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. Đăng ký 

xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật môi trường - khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học). 

ĐXT thí sinh A = (ĐTB Toán + ĐTB Hóa + ĐTB Vật lý)/3 + Điểm KVƯT 

Môn 

ĐTB kỳ 1 

lớp 11 

(1) 

ĐTB kỳ 2 

lớp 11 

(2) 

ĐTB kỳ 1 

lớp 12 

(3) 

Tổng ĐTB  

theo môn 

(4) 

Điểm 

khu vực  

(5) 

Điểm đối 

tượng ƯT 

(6) 

Toán 7,8 7,9 7,9  (1)+(2)+(3) = 23.6 

0.5 0 Lý 7,0 7,3 7,4  (1)+(2)+(3) = 21.7 

Hóa 8,0 8,3 7,9  (1)+(2)+(3) = 24.2 

Điểm xét tuyển = [Toán (4) + Lý (4) + Hóa (4)]/3 + (5) + (6)= 23.67 

4.  Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT (đối với các phương thức ĐKXT tại trường) 

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại trường theo 1 trong 3 hình thức dưới đây: 

a) ĐKXT trực tiếp tại địa chỉ:  

- Trụ sở chính: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội. 

- Hoặc tại Phân hiệu Thanh Hóa: Số 04, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 
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b) ĐKXT qua bưu điện: Tại các điểm bưu cục trên toàn quốc. Thí sinh hoàn thiện hồ 

sơ và gửi theo hình thức chuyển phát nhanh EMS hoặc chuyển phát bưu phẩm bảo đảm gửi 

về một trong các địa chỉ trên. 

c) ĐKXT trực tuyến: Thí sinh nhập đầy đủ thông tin ĐKXT, gửi dữ liệu ảnh chụp hồ 

sơ bản gốc theo hướng dẫn tại cổng thông tin tuyển sinh có địa chỉ website: 

http://tuyensinh.hunre.edu.vn. Đối với thí sinh trúng tuyển, khi làm thủ tục xác nhận nhập 

học, thí sinh nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ ĐKXT theo quy định để đối chiếu. Thí sinh chịu 

trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT với các thông tin đã đăng ký, nhà 

trường sẽ từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện 

trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc (nếu có). 

III. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 

1. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực 

- Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên: Theo quy định về khu vực, đối tượng ưu tiên 

trong tuyển sinh tại Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 07/05/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), 

giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn 

(trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn. 

2. Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng: 

- Bản sao các loại Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên; 

- Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên 

01 là bản sao giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú 

hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày 

thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT. 

- Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người 

có công với cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là bản sao Quyết định trợ cấp, 

phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất 

trình bản chính của các giấy tờ nói trên khi làm thủ tục nhập học. 

IV. Lệ phí ĐKXT và phương thức thanh toán 

1. Lệ phí ĐKXT 

Mức lệ phí: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng/hồ sơ). 

2. Phương thức thanh toán 

- Đối với ĐKXT qua đường bưu điện, thí sinh nộp lệ phí hồ sơ ĐKXT qua dịch vụ thu 

phí hộ của Bưu điện. Thí sinh không bỏ tiền lệ phí ĐKXT vào phong bì chứa hồ sơ ĐKXT, 

tiền lệ phí ĐKXT được Bưu điện thu riêng (thí sinh lưu giữ lại biên lai, hóa đơn thu tiền). 

- Đối với ĐKXT trực tiếp, thí sinh nộp lệ phí ĐKXT trực tiếp tại Trường. 

- Đối với ĐKXT trực tuyến, thí sinh nộp lệ phí ĐKXT khi xác nhận nhập học. 

V. Xác nhận và làm thủ tục nhập học tại trường đối với các thí sinh trúng tuyển 

1.  Xác nhận nhập học 
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- Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trúng tuyển ở từng đợt xét tuyển 

theo các phương thức phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT để 

xác nhận nhập học trong thời hạn quy định theo phương thức sau: 

+ Nộp trực tiếp tại Trường; 

+ Nộp qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm 

theo địa chỉ: Phòng 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 (thời gian gửi hợp lệ tới 

Trường được tính ngày theo dấu bưu điện). Hoặc tại Số 04, đường Trần Phú, phường Ba 

Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Đối với các thí sinh trúng tuyển các mã ngành 

thuộc phân hiệu tỉnh Thanh Hóa). 

- Thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1: Trước 17h00 

ngày 03/10/2020; 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2020 trúng tuyển ở từng đợt xét tuyển không 

phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT và làm thủ tục nhập học 

trong thời gian quy định của nhà trường. 

- Thí sinh thuộc diện “Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển” theo quy định của 

BGD&ĐT cần nộp các loại giấy tờ để xác nhận nhập học theo quy định (đối với nhóm thí 

sinh trúng tuyển theo các loại giấy tờ bên dưới): 

+ Bản chính của một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi 

chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc 

gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi 

tay nghề quốc tế. 

+ Thời hạn nộp bản chính các chứng nhận tương ứng với chế độ xét tuyển thẳng, 

ưu tiên xét tuyển: trước ngày 05/09/2020. 

- Quá thời hạn quy định trên nếu thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc 

các chứng nhận tương ứng với chế độ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển để xác nhận nhập 

học được xem như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Hồ sơ nhập học 

Hồ sơ nhập học cho thí sinh trúng tuyển và đã xác nhận nhập học tại trường gồm có: 

- Giấy triệu tập nhập học: 01 bản photocopy có công chứng (Thí sinh có tên trong 

danh sách trúng tuyển chưa nhận được giấy báo tới làm thủ tục nhập học bình thường và sẽ 

được cấp lại giấy báo trực tiếp khi đến nhập học). 

- Giấy CMND: 03 bản photocopy có công chứng. 

- Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020): 01 bản 

photocopy có công chứng (bản chính để kiểm tra) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời (bản chính) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020. 

- Học bạ THPT hoặc tương đương: 01 bản sao có công chứng. 

- Giấy khai sinh: 01 bản sao y bản chính hoặc 02 bản photocopy công chứng. 
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- Hộ khẩu thường trú: 01 bản photocopy có công chứng (đối với trường hợp hưởng 

đối tượng ưu tiên theo hộ khẩu thường trú). 

- Bản sơ yếu lý lịch, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa phương 

- Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên chính sách xã hội (nếu có). 

- Giấy chuyển đăng ký và di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với nam, trong độ tuổi làm 

nghĩa vụ quân sự, trường hợp chưa có được bổ sung sau – Xem hướng dẫn tại Phụ lục 04).  

- 06 ảnh 3x4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

Thí sinh chuẩn bị đủ hồ sơ và đến nhập học theo thời gian nhà trường thông báo. Nếu 

chưa hoàn thiện hồ sơ nhập học, thí sinh nộp bổ sung trong thời gian quy định. Trường hợp 

đã xác nhận nhập học nhưng làm thủ tục nhập học chậm hơn 15 ngày sau thời gian nhập 

học chính thức ghi trên Giấy báo, Nhà trường thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

VI. Tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 2020 (dự kiến) 

a. Đợt 2 (Đợt bổ sung lần 1 - tổ chức ĐKXT nếu còn chỉ tiêu): 

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: dự kiến từ 04/10/2020 đến 17h00 ngày 20/10/2020; 

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: dự kiến trước 17h00 ngày 22/10/2020; 

- Thời gian xác nhận nhập học: dự kiến từ 23/10/2020 tới 17h00 ngày 28/10/2020; 

b. Đợt 3 (Đợt bổ sung lần 2 - tổ chức ĐKXT nếu còn chỉ tiêu): 

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 29/10/2020 đến ngày 06/11/2020; 

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: dự kiến trước 17h00 ngày 09/11/2020; 

- Thời gian xác nhận nhập học: dự kiến từ 10/11/2020 tới 17h00 ngày 15/11/2020; 

     Sau 03 đợt ĐKXT, Nhà trường sẽ thông báo tổ chức ĐKXT bổ sung trong thời gian 

quy định của BGD&ĐT nếu còn chỉ tiêu. 

 Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn tuyển sinh của Trường: 0902130130 

hoặc 0915826869, 0965200423 (Trụ sở chính); 0373406009; 0915926023 (Phân hiệu tỉnh 

Thanh Hóa).  

Thông tin tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh, thí sinh xem chi tiết tại website: 

hunre.edu.vn; phanhieu.hunre.edu.vn; tuyensinh.hunre.edu.vn; trang Facebook chính thức: 

facebook.com/FanpageHunre. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, ĐT.MN. (3) 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy 
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Phụ lục 01: Mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển và Hướng dẫn điền thông tin trên các mẫu phiếu  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Sử dụng kết quả học bạ Trung học phổ thông) 

Đợt xét tuyển:  ............. 

                 Đã tốt nghiệp trước năm 2020                                       Tốt nghiệp năm 2020 

Họ và tên: ……………………………….Giới tính:….……. Ngày sinh:…………………………….. 

Số CMND:…………………… Điện thoại liên lạc :….……………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ cấp: Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

……………………………………………………………………………………………………….... 

Địa chỉ (Nhận giấy báo trúng tuyển): ………………………………………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 10): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Tên trường THPT (học lớp 11): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Học lực lớp 12: ………   Hạnh kiểm lớp 12: ……….  Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.     

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.(Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có) 

Đăng ký xét tuyển vào ngành (Nguyện vọng đăng ký xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống): 

Nguyện vọng xét tuyển 

(Ngành ĐKXT) 
Tổ hợp môn 

Điểm kỳ 1 lớp  11 

Theo thứ tự tổ hợp 

Điểm kỳ 2 lớp 11 

Theo thứ tự tổ hợp 

Điểm kỳ 1 lớp 12 

Theo thứ tự tổ hợp 

Điểm 

TB 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

…            

-  Ghi rõ thông tin tổ hợp (VD: A00 Toán - Lý - Hóa) và ghi điểm từng kỳ theo thứ tự môn ghi trong tổ hợp. 

-  Điểm TB = Tổng điểm 3 kỳ (Cộng tổng 9 ô điểm) / 3 theo tổ hợp. 

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

        .............................., ngày .........tháng........năm 2020 

                               Thí sinh đăng ký xét tuyển 

                                      (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Xét tuyển đặc cách tại Trường) 

Đợt xét tuyển:  ............. 

Xét đặc cách theo diện:   Trường Chuyên              Chứng chỉ tiếng Anh                   Học lực giỏi 

                 Đã tốt nghiệp trước năm 2020                                       Tốt nghiệp năm 2020 

Họ và tên: ……………………………….Giới tính:….……. Ngày sinh:…………………………….. 

Số CMND:…………………… Điện thoại liên lạc :….……………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ cấp: Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

……………………………………………………………………………………………………….... 

Địa chỉ (Nhận giấy báo trúng tuyển): ………………………………………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 10): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Tên trường THPT (học lớp 11): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Học lực lớp 12: ………   Hạnh kiểm lớp 12: ……….  Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.     

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.(Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có) 

Đăng ký xét tuyển vào ngành (Nguyện vọng đăng ký xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống): 

Nguyện vọng xét tuyển 

(Ghi rõ tên ngành ĐKXT) 
Đối tượng xét tuyển đặc cách 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

…  

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

        .............................., ngày .........tháng........năm 2020 

                               Thí sinh đăng ký xét tuyển 

                                      (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020) 

Đợt xét tuyển: .............  (Không áp dụng đợt 1 - Chỉ dùng cho đợt bổ sung) 

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Giới tính:…………. …......... 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...…………………............. 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

………………………………………………………………………………………….... 

 

Số báo danh (trong kỳ thi tốt nghiệp THPT):            

 

Số CMND/Thẻ căn cước công dân:             

 

Mã ĐKXT:    -    -    -    

 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .......................................................................................................... 

Số điện thoại:  .........................................................  Email: ………………………………………… 

Mã tỉnh và mã trường THPT:  Lớp 10:                      Lớp 11:                             Lớp 12:  

Chế độ ưu tiên:        Khu vực tuyển sinh:   
 

    Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  
 

 

                                   Học lực lớp 12: ..........            Hạnh kiểm lớp 12: ..........  

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

STT Mã ngành Tên ngành 

Mã tổ 

hợp 

môn  

Điểm 

Môn 1 

………. 

Điểm 

Môn 2 

………. 

Điểm 

Môn 3 

………. 

Tổng 

điểm 3 

môn 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

…        

Lưu ý: Ghi chính xác tên môn, số điểm tương ứng với từng môn và tổng điểm 3 môn. Thí sinh đảm 

bảo những thông tin ĐKXT là đúng. Nếu sai thông tin thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm.                 

 .............., ngày         tháng       năm 2020 
                                         Thí sinh đăng ký xét tuyển 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Sử dụng kết quả học bạ Trung học phổ thông) 

Đợt xét tuyển:  .......1...... 

                 Đã tốt nghiệp trước năm 2020                                       Tốt nghiệp năm 2020 

Họ và tên: …  .ĐINH NGỌC HIẾU…..Giới tính:…Nam.……. Ngày sinh:         05/04/2002 

Số CMND: 017339654000  Điện thoại liên lạc :…….0903.130.130.................................................... 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ cấp: Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

……………Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội…………………................. 

Địa chỉ (Nhận giấy báo trúng tuyển):Số 16, ngõ 74 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 

Tên trường THPT (học lớp 10): . . .THPT Đoàn Thị Điểm. . . . . ………………….  Mã: …01-212….. 

Tên trường THPT (học lớp 11): . . . THPT Đoàn Thị Điểm. . . . . . . . .. . . . . . …….. Mã:….01-212..... 

Tên trường THPT (học lớp 12):  . .  THPT Đoàn Thị Điểm. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. Mã: …01-212..... 

Học lực lớp 12: …Khá …  Hạnh kiểm lớp 12: …Tốt…….  Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. 

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.(Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có) 

Đăng ký xét tuyển vào ngành (Nguyện vọng đăng ký xếp theo thứ tự từ trên xuống): 

Nguyện vọng xét tuyển 

(Ngành ĐKXT) 
Tổ hợp môn 

Điểm kỳ 1 lớp  11 

Theo thứ tự tổ hợp 

Điểm kỳ 2 lớp 11 

Theo thứ tự tổ hợp 

Điểm kỳ 1 lớp 12 

Theo thứ tự tổ hợp 

Điểm 

TB 

1.  Kế toán A01: Toán- Lý-Anh 6 7 7.5 7.5 8 8.5 8 8.5 8 23 

2. Bất động sản D01:Toán-Văn-Anh 6 6.5 7.5 7.5 7 8.5 8 7.5 8 21.3 

3. Ngôn ngữ Anh D01:Toán-Văn-Anh 6 6.5 7.5 7.5 7 8.5 8 7.5 8 21.3 

4.            

5.            

6.            

…            

-  Ghi rõ thông tin tổ hợp (VD: A00 Toán - Lý - Hóa) và ghi điểm từng kỳ theo thứ tự môn ghi trong tổ hợp. 

-  Điểm TB = (Tổng điểm 3 kỳ) / 3 theo tổ hợp. 

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

        ..............Hà Nội................, ngày ....04.....tháng....05....năm 2020 

 Thí sinh đăng ký xét tuyển 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

                                        Hiếu 

                                          Đinh Ngọc Hiếu 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020) 

Đợt xét tuyển: .......02......  (Không áp dụng đợt 1 - Chỉ dùng cho các đợt bổ sung) 

Họ và tên thí sinh: ……ĐINH NGỌC HIẾU…… Giới tính:………….Nam…......... 

Ngày, tháng, năm sinh: ……………15/06/2002..................…………………............. 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

……….Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội ………………..……….... 

 

 Số báo danh (trong kỳ thi tốt nghiệp THPT): e e          

(Các thông tin ghi chính xác theo thông tin đăng ký hồ sơ dự thi TN THPT) 

  Số CMND /Thẻ Căn cước công dân:   2         2 

 

Mã ĐKXT: 1 2 3 - 0 5 6 - 7 2 8 - 1 8 9 

(Thí sinh ghi theo dòng số dưới mã vạch trong Giấy chứng nhận kết quả thi TN THPT) 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: Số 29, đường Phú Diễn, Phường Cầu Diễn, TP. Hà Nội 

Số điện thoại:  ..........0902.130.130............  Email: …dinhngochieu123@gmail.com............. 

Mã tỉnh và mã trường THPT:  Lớp 10:    01-212     Lớp 11:       01-212     Lớp 12:   01-212 

Chế độ ưu tiên:        Khu vực tuyển sinh:  KV3      Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:          

                                   Học lực lớp 12: ....Khá ....            Hạnh kiểm lớp 12: .....Tốt.....  

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

STT Mã ngành Tên ngành 

Mã tổ 

hợp 

môn  

Điểm 

Môn 1 

...Toán... 

Điểm 

Môn 2 

…Lý…. 

Điểm 

Môn 3 

...Hóa... 

Tổng 

điểm 3 

môn 

1 7850199 Quản lý Biển A00 7 7 8 22 

2 7520501 Kỹ thuật địa chất A00 7 7 8 22 

3        

4        

5        

6        

…        

Lưu ý: Ghi chính xác tên môn, số điểm tương ứng với từng môn và tổng điểm 3 môn. Thí sinh đảm 

bảo những thông tin ĐKXT là đúng. Nếu sai thông tin thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm.                 

 ...Hà Nội.., ngày    4     tháng    5   năm 2020 
                                         Thí sinh đăng ký xét tuyển 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

Hiếu 

 Đinh Ngọc Hiếu 
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Phụ lục 02: Thông tin tư vấn, giải đáp ngành, nghề tuyển sinh, đào tạo. 

Họ và tên Ngành Số ĐT Email 

TS.Nguyễn Hồng Lân Quản lý biển 0944699605 nhlan@hunre.edu.vn 

TS.Nguyễn Hoản 

Kế toán 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

Quản trị kinh doanh 

Quản trị khách sạn 

Marketing 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

0915826869 Hoannx.nd@gmail.com 

PGS.TS Lê Thị Trinh 

Quản lý tài nguyên và môi trường 

Công nghệ kỹ thuật môi trường 

Sinh học ứng dụng 

Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

0989203581 lttrinh@hunre.edu.vn 

TS.Trần Lệ Thu Luật 0902210733 tlthu.llct@hunre.edu.vn 

TS.Phạm Anh Tuấn 
Quản lý đất đai 

Bất động sản 
0912502619 patuan@hunre.edu.vn 

TS.Lê Phú Hưng Công nghệ thông tin 0946338877 lphung@hunre.edu.vn 

TS. Thái Thị Thanh Minh 
Biến đổi khí hậu và Phát triển 

bền vững 
0983484946 tttminh@hunre.edu.vn 

TS.Bùi Thị Hồng Thắm Kỹ thuật trắc địa bản đồ 0976785816 bththam@hunre.edu.vn 

TS.Phí Trường Thành Kỹ thuật địa chất 0946854916 thanhgislab@gmail.com 

TS.Hoàng Thị Nguyệt Minh Quản lý tài nguyên nước 0915896389 htnminh@hunre.edu.vn 

TS.Trương Vân Anh 
Khí tượng và khí hậu học 

Thủy văn học 
0981479299 tvanh@hunre.edu.vn 

THS. Đặng Đức Chính Ngôn ngữ Anh 0912693486 ddchinh@hunre.edu.vn 
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Phụ lục 03: Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến 

Bước 01: Truy cập địa chỉ http://tuyensinh.hunre.edu.vn/ chọn mục đăng ký xét tuyển 

 

Bước 02: Thí sinh thực hiện thao tác đăng ký xét tuyển trên giao diện phiếu đăng ký xét tuyển trực 

tuyến hiển thị như sau: 

http://tuyensinh.hunre.edu.vn/
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Thí sinh thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác về toàn bộ các thông tin ĐKXT theo từng ô, cột 

thông tin trong phiếu ĐKXT trực tuyến, tải ảnh chụp hồ sơ minh chứng theo hướng dẫn tại Phụ 

lục 03 (Lưu ý: Định dạng thông tin ĐKXT chuẩn theo các chú thích trên phiếu ĐKXT trực tuyến, 

các mục thông tin đã có chức năng chọn dữ liệu theo định dạng có sẵn thí sinh chỉ chọn theo đúng 

thông tin danh mục chuẩn và không can thiệp thêm ký tự làm sai lệch thông tin).  

 

Bước 03: Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, thí sinh chọn nguyện vọng ĐKXT từ nguyện vọng 1 
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tới các nguyện vọng tiếp theo như quy định hướng dẫn về đăng ký xét tuyển Đại học của nhà 

trường và ấn nút Đăng ký để gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển. Nếu hồ sơ khai báo hợp lệ, hệ thống tiếp 

nhận ĐKXT thành công thí sinh sẽ nhận được một mã OTP mật khẩu trả về để tra cứu, cập nhật hồ 

sơ sau này (thí sinh lưu trữ mật khẩu OTP đảm bảo an toàn không cung cấp cho người khác). 

 

 

Phụ lục 03: Hướng dẫn cách chụp ảnh hồ sơ ĐKXT (Ảnh hướng dẫn minh họa cách chụp, 

phần thông tin cá nhân đã tô mờ, yêu cầu thí sinh chụp hồ sơ rõ nét đầy đủ thông tin theo thực tế) 

LƯU Ý: Toàn bộ ảnh hồ sơ minh chứng đều phải chụp bản gốc có dấu đỏ. Trong trường hợp chưa 

có đủ ảnh chụp hồ sơ bản gốc tại thời điểm ĐKXT, thí sinh phải bổ sung ảnh hồ sơ trực tuyến 

bằng mật khẩu OTP được cấp hoặc nộp trực tiếp trong thời gian quy định của nhà trường. 

                                01 ảnh chụp mặt chính chứng minh thư hoặc thẻ căn cước 
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01 Ảnh chụp trang thông tin chính (trang đầu tiên) trong Học bạ THPT 
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01 Ảnh chụp mặt chính trang kết quả học tập lớp 11 trong Học bạ THPT 

 

01 Ảnh chụp mặt chính trang kết quả học tập lớp 12 trong Học bạ THPT 
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01 Ảnh mặt chính bằng Tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời: 
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Lưu ý: Yêu cầu thí sinh chụp ảnh rõ nét đầy đủ các thông tin, nếu ảnh hồ sơ minh chứng không 

đạt yêu cầu hoặc sai lệch so với thông tin ĐKXT nhà trường sẽ không công nhận hồ sơ ĐKXT. 
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Phụ lục 04: Hướng dẫn thủ tục di chuyển NVQS đối với nam sinh viên trúng tuyển  

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự để hoàn thành thủ tục di chuyển nghĩa vụ quân sự 

(NVQS) đến Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đối với các nam sinh viên trúng tuyển 

và nhập học tại trường cần phải nộp các loại giấy sau: 

1. Giấy Chứng nhận đăng kí NVQS (Sau đây gọi là M1). (Bản gốc; Giấy này các em nam được 

cấp khi đăng kí ở địa phương khi 17 tuổi - do Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện/quận ký 

tên, đóng dấu) 

2. Giấy Xác nhận đăng kí vắng mặt về NVQS (Sau đây gọi là M2). (Giấy này do Ban Chỉ huy 

quân sự xã/phường cấp, trong đó có "Kính gửi: Trường ĐH TN&MT HN"). 

Lưu ý: 

a. Thông thường, một số Ban CHQS địa phương cấp thêm cho Giấy Giới thiệu di chuyển NVQS 

(Sau đây gọi là M3), dưới cùng của giấy M3 này có phần để nhà trường xác nhận và gửi về xã để 

thông báo rằng công dân đã di chuyển đúng đến nơi xã giới thiệu đi. Vậy, nếu trường hợp có cả 3 

loại giấy tờ (M1, M2, M3) thì nên nộp toàn bộ khi nhập học còn nếu tạm thời chưa hoàn thiện đủ 

sinh viên bắt buộc phải có giấy M2 (hoặc M3) trong hồ sơ nhập học. 

b. Khi lên Ban CHQS xã/phường xin giấy Xác nhận đăng kí vắng mặt NVQS (M2) và Giấy giới 

thiệu di chuyển NVQS (M3) thì phải mang Giấy Chứng nhận đăng kí NVQS (M1) và Giấy báo 

nhập học của trường thì Ban CHQS xã/phường mới cấp. 
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