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THÔNG BÁO 
Về lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 - năm 2022 

 

Căn cứ Thông báo số 4764/TB-TĐHHN ngày 08 tháng 12 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 2 - năm 2022. Nhà trường thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận văn thạc 

sĩ cho học viên các chuyên ngành như sau: 
 

STT CHUYÊN NGÀNH NGÀY BUỔI PHÒNG 

1 

 

- Khoa học môi trường 

- Quản lý tài nguyên và  

   môi trường 

09/3/2022 Cả ngày 

A.302, A.306 

10/3/2022 Cả ngày 

11/3/2022 Cả ngày 

12/3/2022 Cả ngày 

13/3/2022 Cả ngày 

2 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 12/3/2022 Buổi sáng A.205 

3 Khí tượng và khí hậu học 12/3/2022 Buổi sáng A.201 

4 Kế toán 11/3/2022 Buổi sáng A.310 

5 Quản lý đất đai 
12/3/2022 Cả ngày A.608, A.610 

13/3/2022 Cả ngày A.608 
 

Thời gian bảo vệ:  - Buổi sáng từ: 7h30 

   - Buổi chiều từ: 13h30  

 Đề nghị các khoa, hội đồng đánh giá luận văn, giảng viên, học viên nghiêm túc  

thực hiện quy định 5K, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid - 19 của 

Trường và ngành y tế. Không tụ tập đông người, phụ huynh và người nhà không đến 

dự buổi bảo vệ luận văn của học viên. 

Nhà trường thông báo lịch bảo vệ trên để Hội đồng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2022, 

các hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp và học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 2 

- năm 2022 được biết và tổ chức thực hiện./. 
 

 

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

- - Ban Giám hiệu (để b/c); 

- - Hội đồng TN thạc sĩ năm 2022; 

- - Các khoa: MT, KTTV, QLĐĐ,  

-   TĐ,BĐ&TTĐL, KTTN&MT; 

- - Các phòng: TT GD&PC, QTTB; 

- - Website Trường; 

- - Lưu VT, ĐT.NH 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 

 
 

 

Lưu Văn Huyền 
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