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THÔNG BÁO 

Về thời gian nghỉ hè của sinh viên năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 361/ QĐ – TĐHHN ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Điều chỉnh tiến độ 

đào tạo năm học 2020 – 2021 của hệ đại học chính quy khoá 8,9,10; 

Căn cứ Quyết định số 1321/ QĐ – TĐHHN  ngày  26 tháng 03 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Điều chỉnh 

tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021 của hệ đại học chính quy khoá 8,10; 

Theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-2019 đang diễn biến hết sức phức tạp, 

Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè của sinh viên như sau: 

1. Toàn bộ sinh viên đại học chính quy khóa 8, khóa 9 và khóa 10 bắt đầu nghỉ 

hè từ ngày 12/6/2021 đến khi Nhà trường có Thông báo mới. Riêng đối với một số 

lớp đại học chính quy khóa 10: ĐH10MK4, ĐH10MK5, ĐH10MK6, ĐH10MK7, 

ĐH10QĐ1, ĐH10QĐ2, ĐH10QĐ3, ĐH10QĐ4 tiếp tục giảng dạy và học tâp theo thời 

khóa biểu đã ban hành và nghỉ hè từ ngày 20/6/2021. 

2. Trong thời gian nghỉ hè, Nhà trường tiếp tục mở các lớp học lại, học cải thiện 

điểm theo nguyện vọng của sinh viên.  

3. Đối với sinh viên khoá 10 chưa hoàn thành xong học phần giáo dục Quốc 

phòng- An ninh 1,2 tiếp tục thực hiện theo thời khoá biểu đã ban hành. 
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Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-2019, Nhà trường sẽ có Thông báo 

việc sinh viên trở lại học tập hoặc thi kết thúc các học phần. Sinh viên chú ý theo dõi 

Website Trường thường xuyên để kịp thời cập nhật kế hoạch, lịch thi các học phần 

trong thời gian hè. 

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

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

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị trong trường; 

- Ban truyền thông và tư vấn tuyển sinh; 

- Website trường; 

- Lưu:VT, ĐT.VH 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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