
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU 

SINH LÊ THỊ THU HÒA 

Người viết: Điêu Thị Vân Anh 

Ngày 15/11/2022, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ bảo vệ luận 

án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thị Thu Hòa - Bộ môn Địa lý, Khoa 

Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc, chuyên ngành Địa lý tự nhiên (mã số: 9.44.02.17) 

với đề tài luận án: “Nghiên cứu đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển nông lâm nghiệp 

và du lịch huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La” dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Phạm Hoàng 

Hải và PGS.TS. Đặng Duy Lợi. 

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và 

cơ quan công tác của NCS. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS được thành lập 

theo quyết định số 4559/QĐ-ĐHSPHN bao gồm: 

1. GS.TS Trương Quang Hải: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQG 

Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng 

2. PGS.TS Đào Đình Châm: Viện Địa lí - Phản biện 1 

3. PGS.TS Lưu Thế Anh: Viện Tài nguyên và Môi trường - ĐHQG Hà Nội - Phản 

biện 2 

4. PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh: Hội Địa lí Việt Nam - Phản biện 3 

5. TS. Đặng Thị Huệ: Trường ĐHSP Hà Nội - Thư kí Hội đồng 

6. TS. Đặng Vũ Khắc: Trường ĐHSP Hà Nội - Ủy viên Hội đồng 

7. PGS.TS Đỗ Thúy Mùi: Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Ủy viên Hội đồng 

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS, các thành viên 

Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của 

NCS. 

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã 

nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội 

đồng đã thống nhất kết luận: Đề tài luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm 

túc, bài bản, có độ tin cậy cao; kết quả thu được có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn. Các 

thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của 

nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết 

quả 6/7 phiếu xuất sắc, nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hòa đã bảo vệ thành công luận án.  

Chủ tịch Hội đồng chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn và nghiên cứu sinh. Đại 

diện lãnh đạo khoa Khoa học Xã hội đã thay mặt Trường Đại học Tây Bắc và Khoa Khoa học 

Xã hội phát biểu, gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học trong hội đồng, các thầy hướng dẫn đã 

tận tình chỉ bảo, giúp đỡ để NCS Lê Thị Thu Hòa bảo vệ thành công luận án và đặc biệt chúc 



mừng NCS Lê Thị Thu Hòa đã thật sự làm rạng danh Nhà trường, gia đình và dòng họ với 

phần bảo vệ luận án xuất sắc. Đó là trái ngọt của một hành trình lao động khoa học miệt mài, 

sáng tạo, của rất nhiều cống hiến và cả những hi sinh của NCS Lê Thị Thu Hòa. 

Trong niềm vui và xúc động, nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hòa đã tri ân sự dìu dắt, chỉ 

bảo tận tình của các giảng viên hướng dẫn GS.TS. Phạm Hoàng Hải và GS.TS. Đặng Duy 

Lợi, Lãnh đạo Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Lãnh đạo Khoa Khoa học Xã hội, các đồng 

nghiệp, bạn bè và gia đình đã luôn động viên để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công 

luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay. 

Một số hình ảnh buổi Lễ bảo vệ luận án:  

 

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường và tập thể người hướng dẫn khoa học  

 

Cán bộ, giảng viên khoa Khoa học Xã hội chúc mừng tân Tiến sĩ Lê Thị Thu Hòa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Quyết Chiến - Trưởng khoa Địa lí trường ĐHSP Hà Nội, thay mặt cơ sở đào tạo 

chúc mừng tân TS Lê Thị Thu Hòa 

 

TS. Đặng Thị Hồng Liên thay mặt Trường ĐH Tây Bắc và Khoa Khoa học Xã hội chúc mừng 

TS Lê Thị Thu Hòa với phần bảo vệ luận án xuất sắc 


