
 

THÔNG BÁO 
Về việc thí sinh phải hoàn thành học bổ sung kiến thức 

 trước khi tham dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022  

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành danh mục 

ngành  phù hợp, những ngành phải hoàn thành học bổ sung kiến thức đối với thí sinh đăng ký 

dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành danh mục các 

học phần học bổ sung đối với những ngành phải hoàn thành học bổ sung kiến thức dự thi tuyển 

sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 4321/QĐ-TĐHHN ngày 09 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 danh sách thí sinh học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển 

thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 (danh sách tại Phụ lục kèm theo).  

1. Thời gian nộp lệ phí:  

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/6/2022. Thí sinh nộp tại phòng Kế hoạch-

Tài chính, phòng 305 tầng 3 nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

hoặc chuyển khoản - Chủ tài khoản: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 

số tài khoản 21510003844637 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Cầu Giấy. Khi thực hiện 

chuyển khoản ghi chính xác nội dung chuyển tiền như sau: Họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, lệ phí học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2022. 

2.  Mọi chi tiết khác có liên quan thí sinh liên hệ:  

Phòng đào tạo, phòng 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: 0976830408 hoặc 0984602628. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- P.HT Vũ Danh Tuyên (để b/c); 

- Các khoa: MT; KTTV, TĐBĐ&TTĐL, QLĐĐ; 

- Website Trường; 

- Lưu: ĐT,PT. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022                                                    
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