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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả xét cảnh cáo học vụ, dừng học và buộc thôi học  

học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho học viên cao học khóa CH5B và CH6A 
  

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐTĐHHN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Chủ 

tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc hướng dẫn thực 

hiện Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng xét 

cảnh cáo học vụ, dừng học và buộc thôi học năm 2021 về kết quả xét cảnh cáo học vụ, 

dừng học và buộc thôi học học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với học viên cao học khóa 

CH5B và CH6A; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận kết quả xét cảnh cáo học vụ, dừng học và buộc thôi học, học 

kỳ 1 năm học 2020-2021 cho 125 học viên cao học khóa CH5B và CH6A (có danh sách 

kèm theo). Trong đó: 

- Số học viên cảnh cáo học vụ: 03 

- Số học viên dừng học: 0 

- Số học viên buộc thôi học: 01 
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Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, 

Công tác Sinh viên, Thanh tra Giáo dục và Pháp chế, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

Giáo dục, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các khoa: Môi trường, Quản lý đất đai, Kinh 

tế tài nguyên và môi trường, Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý, Khí tượng Thuỷ văn 

và những học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- - Như Điều 2; 

- - Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- - Website Trường; 

- Lưu VT, ĐT.NH (3) 
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Vũ Danh Tuyên 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-11T15:47:15+0700
	Việt Nam
	Lưu Văn Huyền<lvhuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-11T15:50:05+0700
	Việt Nam
	Vũ Danh Tuyên<vdtuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-11T16:07:04+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-11T16:07:13+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-11T16:07:37+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-06-11T16:07:49+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




