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THÔNG BÁO 
Về kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ (bổ sung lần 2 đối với học viên  

đã nộp đủ hồ sơ bảo vệ) - năm 2021 theo hình thức trực tuyến 

 

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 Thông báo số 1171/TB-TĐHHN ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng 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 vào tình hình dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo Kế hoạch 

bảo vệ luận văn thạc sĩ (bổ sung lần 2) - năm 2021 đối với học viên đã nộp đủ hồ sơ 

bảo vệ từ tháng 3/2021, theo hình thức trực tuyến như sau: 

Kế hoạch thực hiện 
 

TT Thời gian Thực hiện Địa điểm 

1 
Từ 28/12/2021 đến 

31/12/2021 

- Học viên nộp đơn xin bảo vệ 

luận văn theo hình thức trực 

tuyến (gửi file có chữ photo 

trước), các khoa tổng hợp đơn 

gửi về phòng Đào tạo 

Phòng Đào tạo 

2 
Ngày 07/01/2022  

(dự kiến) 

Họp Hội đồng xét điều kiện 

bảo vệ luận văn 
Phòng họp 

 

Từ khi có Quyết định đủ 

điều kiện bảo vệ đến ngày 

12/01/2022 

Các khoa hoàn thiện và gửi về 

Phòng Đào tạo  

- Danh sách Hội đồng chấm 

luận văn.  

- Đề xuất thời gian, địa điểm 

bảo vệ của học viên  

(phụ lục 01) 

- Đề xuất danh sách cán bộ, 

giảng viên hỗ trợ kỹ thuật  

(phụ lục 02) 

Phòng Đào tạo 

3 Từ 19/01 đến 22/01/2022 Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Trực tuyến 



2 
 

TT Thời gian Thực hiện Địa điểm 

4 Từ 24/01 đến 04/3/2022 

Học viên chỉnh sửa luận văn và 

nộp lưu chiểu về thư viện của 

Nhà trường 

Thư viện 

5 Từ 05/3 đến 10/3/2022 

Các khoa rà soát, hồ sơ bảo vệ 

luận văn và gửi về Phòng Đào 

tạo 

Phòng Đào tạo 

6 Ngày 06/3/2022 
Thư viện công khai toàn văn 

luận văn 
Thư viện  

7 
Ngày 15/3/2022  

(Dự kiến) 

Họp Hội đồng xét công nhận 

tốt nghiệp 
Phòng họp 

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); 

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Các khoa: MT, KTTV,  
  QLĐĐ, TĐBĐ&TTĐL, KTTNMT;  

- Các phòng: KHTC, TTrGD&PC, QTTB; 

- Các Trung tâm: GDTX, TV&CNTT; 

- Website Trường; 

- Lưu VT, ĐT.NH.(3) 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Vũ Danh Tuyên 
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