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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận (bổ sung) học viên đủ điều kiện  

bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 - năm 2020 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2018 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 3056/QĐ-TĐHHN ngày 04 ngày 9 tháng 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Hướng dẫn  thực 

hiện Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-TĐHHN ngày 24/5/2018; số 2033/QĐ-

TĐHHN ngày 13/6/2019, của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp cho học viên cao 

học khóa 3A, 4A; 

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tốt nghiệp thạc sĩ 

năm 2020, ngày 09 tháng 6 năm 2020, về xét công nhận (bổ sung) đủ điều kiện bảo vệ 

luận văn tốt nghiệp đợt 1 - năm 2020 cho 03 học viên cao học khóa 3A, 4A; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Công nhận (bổ sung) 03 học viên cao học khóa 3A, 4A đủ điều kiện 

bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 - năm 2020 (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo,  

Thanh tra Giáo dục và Pháp chế; Trưởng khoa Quản lý đất đai và những học viên có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Website Trường; 

- Lưu VT, ĐT (3). 

HIỆU TRƯỞNG 
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