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THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh lịch tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 

 

Ngày 23/7/2021 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có 

Thông báo số 2890/TB-TĐHHN về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ đợt 2 năm 2021. 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Hà 

Nội và các tỉnh lân cận. Nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh 

lây lan, Nhà trường thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 

năm 2021. Thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Nhà trường sẽ có thông báo sau. 

Thông tin, địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo P.304.A nhà B, Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú diễn, phường Phú diễn, 

quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Điện thoại: 0243.7630167 số máy lẻ 1304 hoặc 

0984602628. 

Nhà trường thông báo tới các đơn vị và thí sinh được biết./. 
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