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THÔNG BÁO 
Về hoãn Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 

 

Căn cứ Thông báo số 1171/TB-TĐHHN, ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 

năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 1963/TB-TĐHHN, ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phòng, chống dịch COVID-19. Thực 

hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn sức khỏe 

cho cán bộ, giảng viên, học viên. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

hoãn thực hiện kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021, tại Thông báo số 

1171/TB-TĐHHN ngày 16/3/2021. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

sẽ thông báo về tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 - năm 2021 cho học viên khi có đủ 

điều kiện cho phép. 

 Đối với học viên đã đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy định, nếu có nguyện 

vọng và đủ điều kiện bảo vệ theo hình thức trực tuyến, học viên nộp đơn về Nhà trường 

(qua Phòng Đào tạo), căn cứ vào điều kiện thực tế, Trường sẽ tổ chức cho học viên bảo 

vệ luận văn tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.  

Nhà trường thông báo tới các đơn vị và học viên được biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Các khoa: MT, KTTV, QLĐĐ,   

TĐBĐ&TTĐL, KTTN&MT; 

- Website Trường; 

- Lưu VT, ĐT.NH.(3) 
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