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QUYẾT ĐỊNH 

 Cử sinh viên đại học chính quy khóa 9 các ngành: Luật và Công nghệ kỹ thuật môi trường  

học tập học phần Giáo dục Quốc phòng 3 - Đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020  

tại Phân hiệu Thanh Hóa 

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 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 Quyết định số 1755/QĐ-TĐHHN ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Điều chỉnh tiến độ đào 

tạo năm học 2019-2020 Hệ đại học chính quy khóa 6,7,8,9; 

           Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-TĐHHN ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành quy định về 

công tác quản lý sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại Phân hiệu 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1738/KH-TĐHHN ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc điều chỉnh kế hoạch 

học tập học phần Giáo dục Quốc phòng 3 – Học kỳ 2 năm học 2019-2020; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

       Điều 1. Cử 148 sinh viên đại học chính quy khóa 9 các ngành: Luật và Công nghệ 

kỹ thuật môi trường học tập học phần Giáo dục Quốc phòng 3 (Danh sách sinh viên, 

giảng viên phụ trách kèm theo). 

Thời gian: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ngày 29 tháng 6 năm 2020. 

Địa điểm: Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 04, 

đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Giảng viên phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên các nội dung 

liên quan đến học phần và được hưởng quyền lợi theo quy định của Nhà trường. 

Sinh viên phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Phân hiệu khi đến học 

tập; Tự chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân cần thiết cho sinh hoạt, học tập hàng ngày. 

Không mang theo các phương tiện đi lại, vật dụng cồng kềnh. Hoàn thành tốt kế hoạch, 

nội dung học tập theo hướng dẫn của giảng viên phụ trách và yêu cầu của Nhà trường. 

Kết thúc thời gian học tập, sinh viên phải thi kết thúc học phần theo quy định. 

Trưởng bộ môn GDTC - GDQP chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của sinh viên. 



 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, 

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Kế hoạch - Tài chính, Công tác sinh viên; 

Phân hiệu tại Thanh Hóa; Trưởng các khoa: Môi trường, Lý luận chính trị, Trưởng bộ 

môn GDTC - GDQP, giảng viên phụ trách và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

        

       Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Lưu VT, ĐT.                
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Hoàng Anh Huy 
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