
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

Số:               /ĐHH-ĐTCTSV 
V/v thành phần tham gia Hội đồng 

bảo vệ luận án tiến sĩ  

cấp Đại học Huế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày         tháng 3 năm 2022 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo tiến sĩ. 
 

Nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo hướng thích ứng an 

toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, từ ngày 14 

tháng 3 năm 2022, đối với thành phần tham gia Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ 

cấp Đại học Huế, các đơn vị đào tạo tiến sĩ thực hiện theo  điểm f) khoản 2) mục 

II) Hướng dẫn số 384/HD-ĐHH ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Đại học Huế về 

việc đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo hình thức 

trực tuyến. 
 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                       

- Chủ tịch HĐ ĐHH; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Văn phòng ĐHH; Các ban: KHTC&CSVC, TTPC;  

- Lưu: VT, ĐTCTSV. HLQC. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Linh 
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