
THÔNG BÁO 

V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 và 

cả năm, năm học 2019-2020; kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên  

đại học chính quy khóa 6 (2016-2020)  

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét điểm rèn luyện học kỳ 2 và cả năm,  năm học 2019-

2020 và kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên đại học chính quy khóa 6 (2016-

2020) cấp trường họp ngày 14 tháng 7 năm 2020. 

Nhà trường thông báo: 

1. Kết quả dự kiến xét điểm rèn luyện kỳ 2 và cả năm, năm học 2019-2020 cho sinh viên 

đại học chính quy khoá 6 (danh sách 1). 

2. Kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên đại học chính quy khóa 6 (2016-

2020) (danh sách 2). 

Yêu cầu các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên cho sinh viên kiểm tra, đối soát. Nếu có 

thắc mắc, kiến nghị đề nghị sinh viên phản ánh về khoa, bộ môn quản lý sinh viên hoặc 

phòng Công tác sinh viên để được xem xét, giải quyết trước 15h00 ngày 21/7/2020. Sau 

thời hạn trên nếu không có ý kiến phản hồi, Phòng công tác sinh viên sẽ trình Hiệu 

trưởng chính thức ký Quyết định theo các danh sách trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Phó Hiệu trưởng phụ trách (để báo cáo); 

- Các khoa, Bộ môn quản lý SV (thực hiện); 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV.TTLT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI  

Số:              /TB-TĐHHN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Hà Nội, ngày         tháng      năm 2020 
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