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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác sinh viên  

đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo việc ban hành Quy chế công tác sinh viên 

đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-

BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thực hiện Quy chế 

công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho 

Quyết định số 3269/QĐ-TĐHHN ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Hướng dẫn thực hiện Quy 

chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Điều 3: Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, cố vấn học tập, chủ nhiệm 

lớp và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám hiệu; 

- Đoàn TNCS HCM Trường; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV(2). 
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(Hoàng Anh Huy 
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