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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:  194 /TB-ĐHKTKTCN     Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

 THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/4/2014 về việc ban hành Quy chế 

đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27/8/2019 về việc ban hành Quy chế 

đào tạo trình độ thạc sĩ của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khóa và tiến độ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành công 

nghệ thực phẩm, Nhà trường thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên 

khóa 1, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian:  Bắt đầu lúc 08h30 ngày thứ bảy, 24 tháng 4 năm 2021. 

- Địa điểm:   456 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

(Chi tiết kế hoạch xem trong phụ lục kèm theo) 

2. Thành phần 

2.1. Thành phần trong hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ 

- Thành viên hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; 

- Học viên cao học ngành Công nghệ thực phẩm khoá 1. 

2.2 Thành phần khách mời (nếu có) 

- Lãnh đạo Nhà trường, Khoa, Phòng, Trung tâm, cán bộ và giảng viên Nhà trường; 

- Đại diện cơ quan, người thân của học viên trong danh sách bảo vệ luận văn thạc sĩ. 

3. Phân công nhiệm vụ 

- Phòng Hành chính quản trị: Vệ sinh cảnh quan môi trường; Đảm bảo an ninh, trật tự; 

Trang trí khánh tiết; Âm thanh, ánh sáng, nước uống tại phòng bảo vệ luận văn thạc sĩ. 

- Phòng Đào tạo: Phối hợp Khoa Công nghệ thực phẩm tổ chức buổi bảo vệ luận văn 

thạc sĩ theo kế hoạch. 

- Khoa Công nghệ thực phẩm: Thông báo tới toàn thể học viên, thành viên hội đồng bảo 

vệ luận văn có mặt đầy đủ, đúng giờ.  

- Phòng Tuyển sinh và Truyền thông: Tuyên truyền, quay phim, chụp ảnh tư liệu và viết 

bài đăng website; 

Căn cứ các nội dung trên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị chủ động phân công cụ thể 

cho từng cá nhân và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. 

 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (b/c)     

- Đăng website 

- Lưu VT, ĐT 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Trần Hoàng Long 

 



Phụ lục 

KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 

(Kèm theo thông báo số 194 / TB – ĐHKTKTCN ngày 19/4/2021  

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 

 

 

TT Họ và tên học viên Mã học viên Thời gian Địa điểm 

1  Nguyễn Thị Hồi 19285400005 08h 30 
Phòng 405 (456 Minh Khai) 

2  Trần Thị Hồng Hậu 19285400004 10h 15 

3  Phạm Quang Tứ 19285400002 08h 30 
Phòng 402 (456 Minh Khai) 

4  Phạm Thị Thu 19285400006 10h 15 

5  Trịnh Đắc Nguyên 19285400007 13h 00 

Phòng 402 (456 Minh Khai) 6  Lưu Việt Hùng 19285400001 14h 30 

7  Đỗ Xuân Sơn 19285400003 16h 00 

 


