
NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN HỒNG THẢO 

 BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ 

 
Ngày 25/12/2019 tại Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ, 

nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở với đề 

tài “Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế - xã hội – môi trường làm cơ sở xây 

dựng mô hình tích hợp hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp – Trường hợp 

nghiên cứu tại tỉnh Sóc Trăng”. Nghiên cứu sinh Thảo đã ứng tuyển nghiên cứu sinh 

chuyên ngành Quản lý đất đai và trúng tuyển vào năm 2015. Được hướng dẫn bởi PGS. TS. 

Nguyễn Hiếu Trung - giảng viên của Trường Đại học Cần Thơ, từ năm 2015 đến năm 2019 

nghiên cứu sinh Thảo đã nổ lực hoàn thành các nội dung nghiên cứu trong luận án cũng như 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để bảo vệ cấp cơ sở đúng tiến độ. 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh có sự tham gia của 

GS. TS. Ngô Ngọc Hưng, PGS. TS. Lê Văn Trung, PGS. TS. Châu Minh Khôi, TS. Vũ 

Ngọc Hùng; PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung, PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp và TS. Võ 

Quốc Tuấn. Các thành viên trong hội đồng với kinh nghiệm chuyên môn đã đóng góp ý kiến 

tích cực giúp nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án và chuẩn bị tốt cho bảo vệ cấp trường. 

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh.  

 

 

Nghiên cứu sinh báo cáo luận án tiến sĩ trước hội đồng 

 



 

Nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy hướng dẫn, thành viên hội đồng và bạn bè 


