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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận sinh viên đại học chính quy  

đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đợt xét 5 năm 2021) 
 

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 liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục 

quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 04 sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ 

Giáo dục quốc phòng và an ninh.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, 

Thanh tra Giáo dục và Pháp chế, Công tác sinh viên; Trưởng các khoa, bộ môn: Giáo dục 

thể chất và Giáo dục quốc phòng, Công nghệ thông tin, Kinh tế tài nguyên và môi trường, 

Quản lý đất đai, Khoa học biển và hải đảo và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  

- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Ban TT&TVTS; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, ĐT.HH.(2) 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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