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THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn hỏi trực tuyến đối với sinh viên trong quá trình chấm  

nội dung bài tập lớn đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  

áp dụng cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp Đợt 2 – Tháng 6 năm 2021 

 

 Căn cứ Thông báo số 2218/QĐ-TĐHHN ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc triển khai kế hoạch 

và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trong việc tổ chức cho sinh viên thực hiện bài 

tập lớn đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên đại 

học chính quy tốt nghiệp Đợt 2 – Tháng 6 năm 2021; 

 Căn cứ Thông báo số 2263/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thực hiện công tác 

khảo thí đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp; 

 Căn cứ kết luận của buổi họp trực tuyến giữa lãnh đạo Nhà trường với trưởng 

các khoa/bộ môn và các đơn vị có liên quan về việc công tác tốt nghiệp đợt 2 - tháng 6 

năm 2021 và các hoạt động đào tạo trong thời gian hè họp ngày 04/6/2021; 

 Nhà trường hướng dẫn việc tổ chức hỏi trực tuyến đối với sinh viên trong quá 

trình thực hiện chấm nội dung bài tập lớn như sau: 

1. Cách thức thực hiện  

 - Các khoa/bộ môn tự tạo lớp học trên ứng dụng Google Classroom và chủ 

động mời cán bộ chấm thi và sinh viên tham gia theo kế hoạch chấm thi của từng 

khoa/bộ môn. Trong quá trình tạo lớp nếu có vướng mắc về kỹ thuật khoa/bộ môn liên 

hệ trực tiếp với chuyên viên phòng Đào tạo được phân công quản lý để hỗ trợ kịp thời. 

 - Sau khi tạo lớp học, các khoa/bộ môn gửi đường link lớp học cho chuyên viên 

phòng Đào tạo được phân công quản lý lớp học để quản lý và theo dõi. 

2. Danh sách chuyên viên phòng Đào tạo được phân công quản lý lớp học 

TT 
Ngành Chuyên viên 

phụ trách 
Địa chỉ email Số điện thoại 

1 
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường 

Phạm Minh Ngọc pmngoc@hunre.edu.vn 0964323458 

2 
Quản lý tài nguyên 

và môi trường 



2 

 

TT 
Ngành Chuyên viên 

phụ trách 
Địa chỉ email Số điện thoại 

3 Quản lý đất đai Trịnh Thị Nhung ttnhung@hunre.edu.vn 0988409257 

4 
Quản lý Tài 

nguyên nước 

Đồng Sỹ Nguyên dsnguyen@hunre.edu.vn 0968065644 

5 
Công nghệ thông 

tin 

6 Kế toán 

Phạm Thị Quỳnh 

Anh 
ptqanh@hunre.edu.vn 0974271992 

7 
Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên 

8 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

Hồ Thanh Sang htsang@hunre.edu.vn 0368765280 

9 
Khí tượng và khí 

hậu học 

10 
Kỹ thuật Trắc địa – 

bản đồ 
Trịnh Thị Nhung ttnhung@hunre.edu.vn 0988409257 

 Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên được biết để tổ chức triển khai 

thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Ban TT&TVTS; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.HH. (2) 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 

 

 

 

Lưu Văn Huyền 
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