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THÔNG BÁO 

Về kế hoạch xét duyệt đề cương và giao đề tài,  

nhiệm vụ hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa CH6A  

 

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-TĐHHN, ngày 04 tháng 9 năm 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 3655/QĐ-TĐHHN, ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành kế hoạch 

đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2021-2022.  

Nhà trường thông báo Kế hoạch xét duyệt đề cương và giao đề tài, nhiệm vụ 

hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa CH6A, cụ thể như sau: 

1. Các khoa đề xuất danh sách hội đồng chuyên ngành xét duyệt đề cương luận 

văn gửi phòng Đào tạo trước ngày 04/11/2021. Tổ chức họp các hội đồng chuyên 

ngành xét duyệt đề cương luận văn xong trước ngày 15/11/2021. 

2. Các khoa lập danh sách giao đề tài và nhiệm vụ hướng dẫn chuyển Phòng 

Đào tạo trước ngày 18/11/2021. 

 Các khoa phân công cán bộ hướng dẫn theo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 

của Trường. Việc phân công hướng dẫn cần có sự cân đối để đảm bảo khối lượng công 

việc của cán bộ và theo thứ tự ưu tiên: Khoa, Trường, bên ngoài trường. Đối với cán 

bộ hướng dẫn ngoài trường mới tham gia hướng dẫn học viên của Trường lần đầu, 

khoa gửi lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan quản lý kèm bằng tiến sĩ, gửi về 

Phòng Đào tạo để trình Ban giám hiệu phê duyệt. 

 Trên đây là Kế hoạch xét duyệt đề cương và giao đề tài, nhiệm vụ hướng dẫn 

luận văn thạc sĩ khóa CH6A. Nhà trường thông báo để các khoa, học viên cao học 

khóa CH6A biết và triển khai thực hiện./. 
 

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

- Ban giám hiệu (để biết); 

- Các khoa: MT, KTTV, QLĐĐ; 

- Các phòng: KHTC, TTGD&PC; 

- Trung tâm TV&CNTT; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.NH.(2) 
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