
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số:              /TB-TĐHHN                    Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v: Nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022  

  

Căn cứ vào Quyết định số 4321/QĐ-TĐHHN, ngày 9 tháng 11 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Quy định mức thu học 

phí năm học 2021-2022; 

Nhà trường thông báo về việc nộp học phí kỳ I, năm học 2021-2022 của học viên, 

sinh viên như sau: 

1. Mức nộp: Theo Quyết định số 4321/QĐ-TĐHHN, ngày 9/11/2021. 

2. Hình thức nộp: Học viên, sinh viên nộp học phí theo hình thức online. Số tiền, 

số tín chỉ chính thức học viên, sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để biết chi tiết. 

3. Số tiền nộp: Theo báo nợ trong trang cá nhân của học viên, sinh viên để biết số 

tiền học phí phải nộp. 

4. Thời hạn nộp học phí: từ ngày 07/12/2021 đến ngày 06/01/2022 

Hết hạn nộp học phí học viên, sinh viên chưa nộp nhà trường sẽ xử lý theo quy định 

hiện hành. 

Vậy, Nhà trường thông báo để sinh viên, học viên được biết. Yêu cầu các Khoa, bộ 

môn quản lý sinh viên, học viên; Chủ nhiệm lớp, Lớp trưởng các lớp thông báo và đôn đốc 

sinh viên, học viên thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch  HĐT (để b/c); 

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Các Khoa, Bộ môn có sinh viên (thực hiện); 

- Các phòng: ĐT, KHTC, TTGDTX (thực hiện); 

- Chủ nhiệm lớp (thực hiện); 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV(2).TTLT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Lê Thị Trinh 
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