
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:                /TĐHHN Hà Nội, ngày          tháng      năm 2022 

V/v tổ chức khóa Đào tạo chủ nhiệm đề án địa chất 

từ xa theo phương pháp trực tuyến 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 
 

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 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 Công văn số 2048/BTNMT-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

bằng hình thức từ xa; 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức khóa Đào tạo chủ 

nhiệm đề án địa chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị có 

hoạt động về lĩnh vực địa chất khoáng sản, cụ thể như sau: 

- Đối tượng: Công chức, viên chức và người lao động có văn bằng đào tạo trình 

độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành: địa chất thăm dò, kỹ thuật địa chất, địa vật lý, 

trắc địa, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò hoặc tương đương. 

- Thời gian: Khai giảng 08h30 ngày 12 tháng 3 năm 2022 (Thứ Bảy).  

- Hình thức: Học từ xa theo phương pháp trực tuyến. 

 - Học phí: 5.000.000đ/Học viên/Khóa học. 

Cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng đăng ký theo mẫu đính 

kèm gửi về Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội theo địa chỉ: số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội hoặc gửi qua Email ttdtcbcc@gmail.com; 

ttdtcbcc@hunre.edu.vn trước ngày 10 tháng 3 năm 2022. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Trương Thị Thảo chuyên viên văn phòng Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Điện 

thoại cơ quan: 0243.8385149; Di động 0978.020.767 hoặc 0941.185.402./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ TCCB (Để b/c); 

- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Lưu: VT, TTGDTX. TTT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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Đơn vị:…………………………… 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Chuyên ngành 

đào tạo 

Đơn vị  

công tác 
SĐT Email 
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