
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN 
 

TP.  Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2017 

THÔNG BÁO 

(V/v Báo cáo Seminar 1 – Đề cương nghiên , Seminar 2 – Kết quả nghiên cứu lớp cao học 

Quản lý đất đai khóa 2015, 2016) 

Theo số liệu rà soát kết quả học tập các lớp cao học Quản lý đất đai tại cuộc 

họp ngày 19/10/2017 do phòng Đào tạo Sau Đại học tổ chức, Nay Khoa Quản lý Đất 

Đai & Bất Động Sản thông báo đến các học viên các lớp cao học Quản lý đất đai khóa 

2015, 2016 một số nội dung sau: 

1. Đối với học viên khóa 2015 
- Học viên chưa bảo vệ đề cương và bảo vệ không đạt liên hệ trực tiếp với Giáo viên 

hướng dẫn để hoàn chỉnh đề cương chi tiết và nộp về VP Khoa Quản lý đất Đai & 

Bất động sản trước ngày 31/10/2017, số lượng 05 quyển có chữ ký của GVHD. 

Thời gian báo cáo xem trong lịch đính kèm. 

- Những học viên đã bảo vệ đề cương (Seminar 1) xong tiếp tục chỉnh sửa theo góp ý 

của Tiểu ban (nếu có) và in lại 02 quyển có chữ ký của GVHD nộp về VP Khoa 

Quản lý Đất đai & Bất động sản 01 quyển, Phòng Đào tạo Sau Đại học 01 quyển để 

Nhà trường ra Quyết định công nhận đề cương và Giáo viên hướng dẫn. 

- Học viên đã có Quyết định phân công đề tài tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu 

sau 6 tháng tính từ thời điểm ra Quyết định thì có thể báo cáo kết quả nghiên cứu 

(Seminar 2). Thời gian nộp kết quả nghiên cứu xem trong lịch đính kèm. 

2. Đồi với học viên khóa 2016 

- Theo kết quả đăng ký đề tài và Giáo viên hướng dẫn, Khoa đang sắp xếp, phân 

công lại cho phù hợp với số lượng học viên trên giáo viên theo quy định cũng như 

lĩnh vực chuyên môn theo danh sách đăng ký. 

- Học viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn theo danh sách phân công để thực hiện đề 

cương nghiên cứu và nộp về VP Khoa Quản lý đất Đai & Bất động số lượng 05 

quyển có chữ ký của GVHD. Thời gian nộp đề cương nghiên cứu xem trong lịch 

đính kèm. 

3. Mọi thông tin có liên quan xin vui lòng liên hệ: 

ThS Lê Ngọc Lãm – Phó Trưởng Khoa QLĐĐ&BĐS – Trường ĐHNL.Tp.HCM 

ĐT: 0913676108 

Email: lengoclam@hcmuaf.edu.vn 

Tp.HCM Ngày 19/10/2017 

KHOA QLĐĐ&BĐS 

KẾ HOẠCH BÁO CÁO SEMINAR 1 

(KHÓA 2015, 2016) 

 

Khóa 
Thời gian nộp đề cương Thời gian báo cáo 

Ghi chú 
Từ Đến Từ Đến 

2016 20/11/2017 30/11/2017 10/12/2017 16/12/2017  

2015 19/10/2017 31/10/2017 03/11/2017  

 

KẾ HOẠCH BÁO CÁO SEMINAR 2 

(KHÓA 2015) 

 

Đợt 
Thời gian nộp kết quả Thời gian báo cáo 

Ghi chú 
Từ Đến Từ Đến 

1 10/01/2018 16/01/2018 24/01/2018 30/01/2018  

2 10/04/2018 16/04/2018 24/04/2018 30/04/2018  

3 10/07/2018 16/07/2018 24/07/2018 30/07/2018  
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