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THÔNG BÁO 
Về Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 

 

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; 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ, Nhà trường thông báo Kế hoạch 

bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 cho học viên cao học các khóa: CH3A; CH3B, 

CH4A, CH4B, CH5A, CH5B như sau: 

1. Học viên nộp đơn xin bảo vệ luận văn và đơn đề nghị xét công nhận tốt 

nghiệp: 

Học viên cao học khóa: CH3A; CH3B; CH4A; CH4B, CH5A nếu đủ thời gian 

gia hạn hoặc thời gian giao lại đề tài theo quy định, phải nộp đơn xin bảo vệ luận văn 

có xác nhận dân sự của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan công tác.  

Học viên đã bảo vệ luận văn nhưng chưa được xét công nhận tốt nghiệp do 

chưa chỉnh sửa luận văn, chưa nộp lưu chiểu tại thư viện…nếu đã hoàn thành các điều 

kiện trên, phải nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp. 

Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn và đơn xin xét công nhận tốt nghiệp, học viên 

download tại website của Nhà trường (hunre.edu.vn - Phòng Đào tạo - Quy chế biểu mẫu). 

2. Hồ sơ bảo vệ 

Các khoa nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn của học viên, gửi hồ 

sơ xét điều kiện bảo vệ, tờ trình đăng ký ngày bảo vệ luận văn và danh sách các thành 

viên Hội đồng đánh giá luận văn theo Hướng dẫn thực hiện Quy định đào tạo trình độ 

thạc sĩ về Phòng Đào tạo. 

3. Kế hoạch thực hiện 
 

TT Thời gian Thực hiện Địa điểm 

1 Từ 08/12 đến 15/12/2021 

Học viên nộp hồ sơ đăng ký 

bảo vệ; bản sao công chứng 

Chứng chỉ ngoại ngữ B2 theo 

quy định về khoa quản lý 

Văn phòng khoa 

2 Từ 16/12 đến 17/12/2021 

Các khoa rà soát các hồ sơ 

đăng ký bảo vệ hợp lệ nộp về 

Phòng Đào tạo 

Phòng Đào tạo  

http://hunre.edu.vn/


2 
 

TT Thời gian Thực hiện Địa điểm 

3 
Từ 18/12/2021 đến 

14/01/2022 

Phòng Đào tạo đi xác minh 

tính hợp pháp của chứng chỉ 

ngoại ngữ  

Nơi cấp chứng  

chỉ ngoại ngữ 

4 Ngày 21/01/2022 (Dự kiến) 
Họp Hội đồng xét điều kiện 

bảo vệ luận văn.  
Phòng họp 

5 

Từ khi có Quyết định đủ 

điều kiện bảo vệ đến 

25/01/2022 

Các khoa hoàn thiện và gửi 

về Phòng Đào tạo danh sách 

Hội đồng chấm luận văn và 

kế hoạch thời gian bảo vệ của 

học viên 

Phòng Đào tạo 

6 Từ 21/02 đến 04/3/2022 
Tổ chức bảo vệ luận văn thạc 

sĩ 
Cơ sở 1 

7 Từ 05/3 đến 05/4/2022 

Học viên chỉnh sửa luận văn 

và nộp lưu chiểu về thư viện 

của Nhà trường 

Thư viện 

8 Từ 06/4 đến 12/4/2022 

Các khoa rà soát hồ sơ bảo vệ 

luận văn và gửi về Phòng 

Đào tạo 

Phòng Đào tạo 

9 Ngày 07/4/2022 
Thư viện công khai toàn văn 

luận văn 
Thư viện  

10 Ngày 20/4/2022 (Dự kiến) 
Họp Hội đồng xét công nhận 

tốt nghiệp 
Phòng họp 

 

Đối với học viên các khóa CH4A, CH4B, CH5A, CH5B nếu không bảo vệ đợt 

2 năm 2021, phải làm đơn xin gia hạn hoặc thay đổi đề tài và đóng học phí theo quy 

định. 

Nhà trường thông báo tới các đơn vị và học viên được biết để tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

 

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

- Các khoa: MT, KTTV, QLĐĐ,   

TĐBĐ&TTĐL, KTTN&MT; 

- Các phòng: KHTC, TCHC,  

TTrGD-PC, CTSV, QTTB; 

- Trung tâm TV&CNTT; 

- Website Trường; 

- Lưu VT, ĐT.NH.(3) 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Vũ Danh Tuyên 
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