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THÔNG BÁO 

V/v: Buộc thôi học đối với sinh viên quá thời gian đào tạo  

 

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 Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 3625/QĐ-TĐHHN ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn 

thực hiện Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ; 

Nhà trường thông báo sinh viên quá thời gian đào tạo tại Trường (đối với sinh 

viên hệ cao đẳng chính quy không quá 5 năm, đối với sinh viên hệ đại học chính quy 

không quá 6 năm, có danh sách kèm theo). 

Yêu cầu sinh viên có tên tự rà soát và gửi ý kiến (nếu có) về phòng đào tạo 

trước ngày 05/10/2019 tại phòng đào tạo B302. Các khoa, bộ môn có sinh viên thuộc 

diện như trên đôn đốc sinh viên tự kiểm tra. 

Sau ngày 05/10/2019 Nhà trường ra quyết định buộc thôi học theo quy định. 

 

Nơi nhận : 

 - Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Website Trường; 

- Các khoa,bộ môn; 

 - Lưu VT, ĐT(2). 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Duy Kiều 
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