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KẾ HOẠCH 

Về việc Tổ chức xác nhận nhập học và nhập học cho thí sinh trúng tuyển  

hệ đại học chính quy năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19 

 
Căn cứ các Công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 

2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đề án và Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 

năm 2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Mô i trường Hà Nội. Trước diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo tổ chức xác nhận nhập học 

và nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính năm 2021 cụ thể như sau:  

I. THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC: 

Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học chính thức đối với thí 

sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả Học tập THPT và xét tuyển Đặc 

cách đợt 2 năm 2021: Từ ngày 03/8/2021 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 01/9/2021. 

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN: 

- Tổ chức Xác nhận nhập học và Nhập học cho thí sinh trúng tuyển các mã 

ngành đào tạo thuộc Trụ sở chính tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội - Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.  

- Tổ chức Xác nhận nhập học và Nhập học cho thí sinh trúng tuyển các mã 

ngành đào tạo thuộc Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa tại: Phân hiệu Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa - Số 04, đường Trần Phú, phường 

Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ: 

1. Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh: 

-  Là đầu mối triển khai công tác xác nhận nhập học, nhập học và phụ trách về 

thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và phân loại hồ sơ xác nhận 

nhập học, hồ sơ nhập học, bàn giao hồ sơ nhập học cho Ban nhập học. Tổng hợp dữ 

liệu thí sinh đã hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học hợp lệ gửi Kế hoạch tài chính. 
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- Tổng hợp, thống kê dữ liệu xác nhận nhập học để báo cáo Hội đồng tuyển 

sinh và Công bố danh sách xác nhận nhập học trên Website Trường. 

2. Phòng Công tác sinh viên: 

- Phối hợp với Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh cùng các khoa/bộ môn thành lập 

Ban nhập học và phân công cán bộ tiếp nhận, phân loại lưu trữ hồ sơ nhập học. 

           - Xây dựng và thông báo lịch học “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

- Tổ chức hướng dẫn và điều hành phần thu học phí, các khoản thu hộ cho sinh 

viên nhập học chuyển khoản về tài khoản Nhà trường. 

- Cung cấp cho Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh dữ liệu sinh viên nộp lệ phí 

nhập học về trường. 

4. Trung tâm thư viện và Công nghệ thông tin  

Phụ trách cung cấp và hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông 

tin, phần mềm, dữ liệu mạng internet,… đảm bảo ổn định hoạt động cho công tác xác 

nhận nhập học và nhập học. 

5. Ban Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh 

- Phối hợp thực hiện công tác truyền thông, thông tin cho thí sinh trúng 

tuyển đến nhập học và các thí sinh quan tâm về xét tuyển đợt bổ sung. 

- Cử cán bộ trực đường dây nóng, Fanpage, Zalo phối hợp với Ban thư ký 

HĐTS và phòng Kế hoạch tài chính giải đáp các vướng mắc về xác nhận nhập học, 

nộp lệ phí nhập học và tư vấn, hướng dẫn cho thí sinh. 

- Cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học, nộp lệ phí nhập học trên 

Website, Fanpage Trường. 

6. Phòng Quản trị thiết bị & Trung tâm dịch vụ trường học 

Phòng Quản trị thiết bị và Trung tâm dịch vụ trường học căn cứ theo tình hình 

cụ thể và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về triển khai công tác xác nhận 

nhập học và nhập học trong tình hình giãn cách xã hội để bố trí cơ sở vật chất, máy 

móc thiết bị phục vụ cho Ban thư ký HĐTS và các đơn vị khác liên quan đến công tác 

xác nhận nhập học và nhập học tại trường. 
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7. Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa 

 Theo Lịch tuyển sinh đã ban hành, Phân hiệu xây dựng kế hoạch và phân công 

cán bộ nhập học theo đặc thù của phân hiệu. 

           Nhà trường thông báo để các đơn vị có liên quan được biết và triển khai phối hợp 

thực hiện./. 

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

- - Các Phó Hiệu trưởng; 

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Ban Thanh tra tuyển sinh; 

- Ban truyền thông và TVTS; 

- Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa 

- Website, cổng TTTS Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.ĐH.(3) 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 
 

Vũ Danh Tuyên 
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