
 

 

 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Số                 /TB-TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh lịch học, lịch thi các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn  

Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021 (Điều chỉnh lần I) 
 

Căn cứ Thông báo số 3445/TB-TĐHHN ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức học các 

môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học và điều kiện tổ chức học các môn 

kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn; 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo điều chỉnh 

lịch học, lịch thi các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, 

Năm học 2020 - 2021 (có phụ lục kèm theo). 

Nhà trường đề nghị: 

Sinh viên đã đăng ký học và đóng tiền học phí các môn kỹ năng mềm thuộc 

học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021 cập nhật lịch học, lịch thi 

điều chỉnh trên Website Trường (trang Trung tâm Giáo dục thường xuyên) để 

tham gia học và dự thi đầy đủ, đúng giờ. 

Các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường, cố vấn học tập và Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên thông báo lịch học, lịch thi điều chỉnh đến sinh viên đã 

đăng ký học và đóng tiền học phí các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn 

Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021. 

Thông tin chi tiết liên hệ: TS.Nguyễn Thị Mai Hương, Giảng viên Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên. Điện thoại: 0869.204.118; Email: ntmhuong@hunre.edu.vn./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Các khoa, bộ môn trực thuộc Trường; 

- Các phòng: ĐT,QT-TB,KT&ĐBCLGD,TTGD&PC; 

- Trung tâm TV&CNTT; 

- Lưu: VT, TTGDTX. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy 
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