
 

 

   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 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập năm học 2020 -2021 

 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các 

giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch 

bệnh tại Việt Nam đã có những diễn biến tích cực. Mặt khác, Nhà trường đã thực hiện 

đồng bộ giải pháp tẩy trùng, vệ sinh môi trường, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón sinh 

viên trở lại Trường. Do vậy, Nhà trường thông báo học viên, sinh viên toàn trường quay 

trở lại học tập trung tại Trường từ ngày 22/03/2021 để tiếp tục thực hiện kế hoạch học 

tập (Kế hoạch học tập, thời khóa biểu được đăng tải trên Website Trường). 

Nhà trường thông báo để các đơn vị, học viên, sinh viên của Trường biết và thực hiên./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Trưởng đơn vị trực thuộc Trường; 

- Ban TT&TVTS; 

- Phân hiệu Trường tại tỉnh Thanh Hóa; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.VH.(2) 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 

 

 

 

              Lưu Văn Huyền 
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