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THÔNG BÁO 

Về việc sắp xếp các Hội đồng và cử cán bộ hỗ trợ công tác  

bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến  

 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường 

 Căn cứ Thông báo số 4287/TB-TĐHHN ngày 05/11/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo 

hình thức trực tuyến đối với sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 - tháng 11 năm 2021. 

 Nhà trường đề nghị các khoa, bộ môn lập danh sách sắp xếp các Hội đồng và cử 

cán bộ hỗ trợ công tác bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến như sau: 

1. Số Hội đồng, phòng bảo vệ và thời gian bảo vệ 

STT Ngành 
Số  

Hội đồng 

Tên 

phòng 

bảo vệ 

Thời gian bảo vệ 

1 Kế toán 18 01 17/11-19/11/2021 

2 Kế toán 18 02 17/11-19/11/2021 

3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19 03 17/11-19/11/2021 

4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19 04 17/11-19/11/2021 

5 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 6 

05 

17/11/2021 

6 Thủy văn học 02 8h-10h ngày 18/11/2021 

7 Quản lý biển 01 10h-11h ngày 18/11/2021 

8 Quản lý tài nguyên và môi trường 01 14h-15h30 ngày 18/11/2021 

9 Công nghệ thông tin 01 15h30-17h ngày 18/11/2021 

2. Cử cán bộ tham gia hỗ trợ trong quá trình bảo vệ 

 Đề nghị các khoa, bộ môn cử cán bộ (có thể là trợ lý khoa, bộ môn) tham gia hỗ 

trợ trong các buổi khoa, bộ môn có sinh viên bảo vệ, cụ thể như sau: 

 - Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường: 5 người 

 - Khoa Môi trường: 1 người 

 - Khoa Khí tượng thủy văn: 1 người 

 - Khoa Khoa học biển và hải đảo: 1 người 

 - Khoa Công nghệ thông tin: 1 người 



2 

 

3. Lưu ý 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các khoa, bộ môn sắp 

xếp các Hội đồng sao cho mỗi thành viên tham gia tối đa nhất trong các Hội đồng của 

từng ngày và từng phòng. 

Đề nghị các khoa, bộ môn rà soát, lập danh sách và chuyển về phòng Đào tạo 

theo địa chỉ email: hoangha.tnmt@gmail.com trước 11h ngày 10 tháng 11 năm 2021. 

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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