Báo cáo luận án tiến sĩ cấp trường
Sáng ngày 14/3, Khoa Môi trường và TNTN - Trường đại học Cần Thơ có tổ chức báo cáo luận án tiến sĩ
cấp Trường cho NCS Phạm Thanh Vũ với tên luận án “Hệ thống hóa phương pháp quy hoạch chiến lược
sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước vùng ven biển ĐBSCL”. Buổi bảo vệ được tổ chức tại Hội
trường Khoa Môi trường & TNTN.

TS. Nguyễn Xuân Hoàng đọc Quyết định của Hiệu trưởng, mời chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi bảo vệ
NCS Phạm Thanh Vũ hiện công tác tại Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, Trường Đại
học Cần Thơ, là NCS khóa 2010, Khóa đầu tiên của ngành tiến sĩ Môi trường đất và Nước. Trong suốt 4
năm học và thực hiện nghiên cứu cùng với sự hướng dẫn tận tình của PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung, GS.
TS. Lê Quang Trí, NCS Vũ đã hoàn thành chương trình học, 3 chuyên đề và tiểu luận tổng quan, và thực
hiện hoàn chỉnh luận án với 7 công trình đã xuất bản trên tạp chí chuyên ngành.
Sau khi thông qua các điều kiện, Chủ tịch HĐ bảo vệ do GS. TS. Ngô Ngọc Hưng điều hành buổi bảo vệ
cùng với 6 thành viên Hội đồng. NCS báo cáo luận án và ghi chép cẩn thận các nhận xét và ý kiến của
phản biện và thành viên; NCS giải trình và bảo vệ các thành quả nghiên cứu. Hội đồng đánh giá Khoa học
luận án nghiên cứu diễn ra sôi nổi từ 8h đến hơn 12h với rất nhiều khía cạnh nghiên cứu và thực tiễn được
phân tích và mổ xẻ một cách chi tiết và khoa học. Hội đồng đã nhất trí thông qua với số phiếu đồng thuận
100%.

Chủ tịch Hội đồng bảo vệ đã tóm lược tất cả những vấn đề cần ghi nhận để hoàn chỉnh luận án thống nhất
trước các thành viên Hội đồng. Hội đồng kết thúc với sự nhất trí thông qua của tất cả các thành viên, chủ
tịch Hội đồng trao chứng nhận hoàn thành chương trình tiến sĩ cho NCS Phạm Thanh Vũ. Trong thời gian
hoàn chỉnh hồ sơ, NCS Phạm Thanh Vũ phải chờ đến khi nhận Quyết định và bằng cấp từ Bộ GD&ĐT thì
mới được xem như tiến sĩ chính thức.

Báo cáo của NCS và sự lắng nghe của người tham dự

Có đôi chút căng thẳng trong báo cáo/bảo vệ

PGS. TS. Nguyễn Văn Công (thư ký) đọc biên bản

PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung, GS. TS. Lê Quang Trí – hướng dẫn khoa học

GS. TS. Ngô Ngọc Hưng trao chứng nhận cho NCS Phạm Thanh Vũ
Buổi bảo vệ diễn ra thành công và tốt đẹp. Cuối cùng là sự chia vui của các thành viên Hội đồng, của
người Hướng dẫn, bên cạnh niềm vui và sự tự hào của người thân và gia đình. Đây sẽ là mốc kỷ niệm
đánh dấu sự thành công của riêng NCS Phạm Thanh Vũ nói riêng và là cột mốc đầu tiên cho chương trình
đào tạo tiến sĩ ngành Môi trường đất và Nước của Khoa Môi trường - Trường Đại học Cần Thơ nói
chung.

Các thành viên Hội đồng bảo vệ luấn án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS Phạm Thanh Vũ

Niềm vui của NCS Vũ bên gia đình

…với thầy hướng dẫn

Khoa MT&TNTN

