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THÔNG BÁO 

kết quả công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022  

của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội (bổ sung) 

 

Thực hiện Thông báo số 3982/TB-TĐHHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc đăng ký công nhận sáng 

kiến năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-TĐHHN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành 

Quy chế hoạt động sáng kiến kinh nghiệm của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến năm 2022, Nhà 

trường thông báo kết quả sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở năm 

2022 (bổ sung) (sáng kiến được công nhậnbổ sung tại phụ lục kèm theo). 

Các ý kiến góp ý và khiếu nại liên quan đến kết quả đánh giá của Hội đồng 

xét, công nhận sáng kiến năm 2022 xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với 

bà Nguyễn Thị Vĩnh Hằng – chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác 

Quốc tế, Thư ký Hội đồng trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày có Thông 

báo kết quả đánh giá. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- Các thành viên HĐ xét, công nhận 

SK năm 2022; 
- Đăng Website của Trường; 
- Lưu: VT, KHCN&HTQT.NVH. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 

 

 

Phó hiệu trƣởng 

Lê Thị Trinh 
        

  



PHỤ LỤC SÁNG KIẾN ĐƢỢC  

CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 (BỔ SUNG) 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-TĐHHN ngày     tháng     năm 2023)  

TT Tên sáng kiến đề nghị xét, công nhận Họ và tên ngƣời đề nghị 

1 Bộ chỉ số tài chính, chỉ số thị trường hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

ThS. Trần Huyền Thu 

ThS. Phạm Thị Hợp 

ThS. Đoàn Thị Thanh Hải 
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