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THÔNG BÁO 

V/v: Nộp danh sách sinh viên đại học chính quy được phép bảo vệ khóa luận tốt 

nghiệp; Danh sách Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp - Đợt 2 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Các khoa/bộ môn trực thuộc Trường 

 Căn cứ Thông báo số 1888/TB-TĐHHN ngày 05/5/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho các hệ 

đào tạo đại học, cao đẳng chính quy Đợt 2 - tháng  6 năm 2021. 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo các 

khoa/bộ môn có sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: 

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

- Các khoa/bộ môn rà soát tên đề tài theo Quyết định đã ban hành (hoặc có điều 

chỉnh đề xuất) những sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu tại 

phụ lục 01, biểu mẫu làm trên file Excel) và nộp về phòng Đào tạo theo địa chỉ email: 

hoangha.tnmt@gmail.com đến hết ngày 10/6/2021. 

- Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, cán bộ giảng viên và sinh viên quay trở lại 

Trường, các khoa/bộ môn tổng hợp bản nhận xét của cán bộ hướng dẫn về việc cho phép 

hoặc không cho phép sinh viên bảo vệ và nộp về phòng Đào tạo để hoàn thiện hồ sơ lưu trữ. 

2. Danh sách Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp 

Dựa trên danh sách cho phép sinh viên bảo vệ, các khoa/bộ môn đề xuất danh sách 

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu tại phụ lục 02, biểu mẫu làm trên file 

Excel) gửi về phòng Đào tạo theo địa chỉ email: hoangha.tnmt@gmail.com đến hết ngày 

20/6/2021 để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. 

Nhà trường thông báo để các khoa/bộ môn được biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Ban TT&TVTS; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.HH. (2) 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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