
 
 

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 2019 

THÔNG BÁO 

V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, 

xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5; 

đại học liên thông chính quy khóa 7 - đợt 2 và cao đẳng chính quy khóa 15  

 

 Căn cứ Quyết định số 42/97/QĐ-TĐHHN, ngày 18/12/2015 của Hiệu 

trưởng NHà trường về việc ban hành quy định về đánh điểm rèn luyện của người 

học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội. 

Căn cứ quyết định số 2556/QĐ-TĐHHN, ngày 16 tháng 7 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Mức học 

bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2018-2019; 

 Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-TĐHHN, ngày 7 tháng 5 năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt 

phương án cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng 

hệ chính quy học kỳ II năm học 2018-2019; 

Nhà trường thông báo đánh giá điểm rèn luyện và xét cấp học bổng KKHT 

cho sinh viên đại học chính quy khóa 5, đại học liên thông chính quy khóa 7 đợt 2 

và cao đẳng chính quy khóa 15 như sau: 

1. Về đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018 - 2019, xét cấp 

học bổng khuyến khích học tập kỳ II, xét khen thưởng năm học 2018 – 2019 

đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5, đại học liên thông chính quy khóa 

7 đợt 2 và cao đẳng chính quy khóa 15: 

1.1. Phòng Đào tạo tính điểm trung bình chung học tập học kỳ 2 năm học 

2018-2019 (bao gồm cả điểm đồ án tốt nghiệp, điểm các học phần thay thế đồ án 

tốt nghiệp) của sinh viên Đại học chính quy khóa 5, đại học liên thông chính quy 

khóa 7 đợt 2 và cao đẳng chính quy khóa 15 trước ngày 03/6/2019.  

1.2. Chủ nhiệm lớp: căn cứ kết quả tính điểm của Phòng Đào tạo và các nội 

dung khác theo quy định đánh giá điểm rèn luyện, tổ chức họp xét đánh giá điểm 

rèn luyện kỳ 2 và cả năm, đề xuất danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt HBKKHT 

kỳ II, xét khen thưởng năm học 2018 – 2019 về Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên trước 

ngày 06/6/2019 (Bản giấy và file mềm). 



 
 

1.3. Các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên: Họp, xét điểm rèn luyện và đề 

xuất danh sách được HBKKHT kỳ II, danh sách sinh viên được khen thưởng năm 

học 2018 - 2019 về Phòng CTSV trước ngày 12/6/2019 (Bản giấy và file mềm). 

2. Về việc đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa của sinh viên ĐH5: 

Để kịp thời tính điểm rèn luyện toàn khóa của sinh viên đại học chính quy 

khóa 5 và đưa vào Bảng điểm khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, Phòng công tác 

sinh viên gửi tổng hợp kết quả đánh giá điểm rèn luyện của 07 học kỳ (phụ lục 

đính kèm), yêu cầu Chủ nhiệm lớp thông báo cho sinh viên được biết, rà soát, 

kiểm tra. Nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ trực tiếp Phòng CTSV trước ngày 

03/6/2019 để được giải quyết. Sau thời hạn trên nếu sinh viên không có phản 

hồi, Phòng công tác sinh viên được hiểu các số liệu trên là chính xác và đưa 

vào tính điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên. 

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 1553/TB-TĐHHN, ngày 

9/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội. Căn 

cứ thông báo yêu cầu các Khoa, Bộ môn, Chủ nhiệm lớp và sinh viên thực hiện 

theo đúng thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ ngay 

với Phòng công tác sinh viên để cùng giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Phó Hiệu trưởng (để biết); 

- Phòng ĐT, các Khoa, Bộ môn (thực hiện); 

- Chủ nhiệm lớp, sinh viên (thực hiện); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu VT, CTSV (2). 
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Phạm Quý Nhân 
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