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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc hủy tên đề tài và cán bộ hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ  

cho học viên cao học Nguyễn Duy Tùng - Lớp CH4A.QĐ (2018 - 2020) 

 

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 08 tháng 02 năm 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 69/QĐ-HĐTĐHHN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Chủ 

tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội; 

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 2033/QĐ-TĐHHN ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc giao đề tài và cử 

cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 4A (2018 – 2020); 

Căn cứ đơn xin thay đổi tên đề tài và cán bộ hướng dẫn của học viên; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy tên đề tài và cán bộ hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ cho học 

viên sau: 

Họ và tên: Nguyễn Duy Tùng  Ngày sinh: 02/08/1993 

Mã học viên: 1898040053   Lớp: CH4A.QĐ 

Chuyên ngành: Quản lý đất đai 

Tên đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

Cán bộ hướng dẫn: TS. Dương Đăng Khôi - Đơn vị công tác: Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Học viên có trách nhiệm đóng học phí theo quy định khi thay đổi tên đề tài và 

cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ. 
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Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, Kế 

hoạch - Tài chính; Trưởng khoa Quản lý đất đai; Cán bộ hướng dẫn và học viên cao 

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

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.NH (3) 
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