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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

Số:           /TB-TĐHHN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019 

(Thông báo số 1) 

Căn cứ Quyết định số 4115/QĐ-TĐHHN ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng 

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

kỳ thi tuyển sinh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình 

độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau: 

I. CHUYÊN NGÀNH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:  

STT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 

1 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 8520503 

160 

2 Thủy văn học 8440224    

3 Khí tượng và khí hậu học 8440222 

4 Quản lý đất đai 8850103 

5 Khoa học môi trường 8440301 

6 Quản lý tài nguyên và môi trường 8850101 

7 Kế toán 8340301 

9 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 
Dự kiến 

10 Quản lý biển đảo và đới bờ 

II. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 

 - Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, 

đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm. 

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 - Điều kiện về văn bằng: 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi; 
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+ Đối với các văn bằng thuộc ngành gần phải được học bổ sung kiến thức trước khi 

thi tuyển đầu vào; 

+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng 

Việt và nộp kèm văn bản công nhận văn bằng của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng 

giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Có đủ sức khỏe để học tập;  

 - Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà trường. 

IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH 

Người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức gồm các môn sau: 

STT Ngành Môn  

Ngoại ngữ 
Môn cơ bản 

Môn cơ sở 

(môn chủ chốt) 

1 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Tiếng Anh Bản đồ học Lý thuyết sai số 

2 Thủy văn học Tiếng Anh Thủy văn đại cương Tính toán thủy văn 

3 
Khí tượng và khí hậu 

học 
Tiếng Anh Khí tượng cơ sở Khí tượng nhiệt đới 

4 Quản lý đất đai Tiếng Anh 
Quản lý nhà nước 

về đất đai 
Chính sách đất đai 

5 Khoa học môi trường Tiếng Anh 
Cơ sở khoa học môi 

trường 
Quản lý môi trường 

6 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
Tiếng Anh 

Cơ sở khoa học môi 

trường 
Quản lý môi trường 

7 Kế toán Tiếng Anh Nguyên lý kế toán Phân tích báo cáo tài chính 

V. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN 

1. Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn 

thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có). Môn tiếng Anh phải có điểm tương đương trình 

độ B1 theo khung châu Âu trở lên;  

2. Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào 

tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:   

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước 

ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng 

kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối 

tác nước ngoài cùng cấp bằng; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh;  

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh được quy định tại Điểm b, Khoản 2, 

Điều 27 Quy chế quy định tại thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/4/2014 hoặc tương 



 
 

3 
 

đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi 

một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. 

3. Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo và 

tổng điểm hai môn thi của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), hội đồng tuyển 

sinh  ác định phương án điểm trúng tuyển; 

4. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi nêu trên (đã cộng cả 

điểm ưu tiên, nếu có) thì  ác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 

48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới; 

- Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành; 

- Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ. 

VI. ĐỐI TƢỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƢU TIÊN 

1. Đối tượng: 

- Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng 

ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa 

phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo; 

- Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như 

thương binh; 

- Con liệt sĩ; 

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng; 

- Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

- Con nạn nhân chất độc màu da cam. 

2. Các đối tượng được ưu tiên theo trong khoản a mục 1 nêu trên phải có quyết định 

tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền. 

3. Chính sách ưu tiên: 

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 

10) cho một trong hai môn thi; cộng mười điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ (nếu 

không thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định); 

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối 

tượng. 

VII. HỒ SƠ TUYỂN SINH 

* Hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có: 

1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Nhà trường); 

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan đang công tác (hoặc chính quyền 

địa phương); 

3. Bản sao công chứng Bằng đại học và bảng điểm toàn khóa; 

4. Bảng điểm học chuyển đổi, bổ sung (nếu có); 

5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 
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6. Bản sao có chứng nhận các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng 

lao động dài hạn chờ tuyển dụng (nếu có); 

7. Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có); 

8. 02 ảnh (4x6) cho vào phong bì ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh sau ảnh; 

9. 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh. 

VIII. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN HƢỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TUYỂN SINH 

1. Địa điểm: 

Địa điểm hướng dẫn ôn tập, thi tuyển được tổ chức tại: Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

2. Thời gian nhận hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi  

- Phát hành hồ sơ dự thi: Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/9/2019. 

- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 08/7/2019 đến hết ngày 12/9/2019 (hồ sơ dự 

thi đã nộp không trả lại); 

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/hồ sơ; 

- Lệ phí thi: 120.000đ/01 môn thi; 

- Lệ phí ôn tập, học bổ sung kiến thức đầu vào theo quy định của Trường. 

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tại Phòng 403 nhà C, Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội. 

 3. Thời gian đăng ký, học bổ sung kiến thức đầu vào 

- Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức đối với nhóm ngành gần: Từ 08/7/2019 

đến ngày 02/8/2019. 

- Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 10/8/2019 đến ngày 20/9/2019; 

Lưu ý: thí sinh đến đăng ký học bổ sung kiến thức ngành gần nộp kèm bằng tốt 

nghiệp, bảng điểm toàn khóa (bản photo). 

 4. Thời gian ôn tập và tổ chức thi 

- Thời gian hướng dẫn ôn tập (dự kiến): Từ 16/9/2019 đến 09/10/2019; 

- Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 12-13/10/2019; 

- Công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 22/10/2019; 

- Ngày nhập học (dự kiến): Thứ 7, ngày 02/11/2019.  

Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: http://hunre.edu.vn 

Điện thoại: 0243. 8370598, số máy lẻ 404; 0978.595.420. 
 

Nơi nhận: 

   - Vụ GDĐH-Bộ GD&ĐT (để b/c); 

   - Vụ TCCB - Bộ TN&MT (để b/c); 

   - Các đơn vị thuộc trường (để t/h); 

   - Website trường; 

   - Lưu VT, KHTC, ĐT (5). 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Anh Huy 
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