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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

-------o0o------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

 

 

Kính gửi:  

- Ông NGUYỄN VĂN MINH, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

- Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG, Trưởng phòng Sau đại học, trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội.  

 

Tôi là: Đỗ Thị Thoan, học viên cao học khoá 18, chuyên ngành Văn học Việt Nam 

hiện đại, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mã số 602234. 

Tôi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ “Vị trí kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm 

Mở Miệng từ góc nhìn văn hoá” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Nguyễn Thị Bình 

tháng 12 năm 2010, theo quyết định số 7460/QĐ-ĐHSPHN về việc Thành lập Hội đồng 

chấm luận văn Thạc sĩ khoa học cho học viên.  

Tôi đã nhận bằng thạc sĩ Ngữ Văn, số hiệu A 005416 (số vào sổ cấp bằng: 7437) do 

trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp ngày 20 tháng 04 năm 2011. 

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2014, tôi đến làm việc tại Phòng Sau đại học, Trường Đại học 

Sư phạm Hà nội theo giấy mời số 49/GM của bà trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Hằng và 

được thông báo về 02 quyết định: 

-  Quyết định số 667/QĐ- ĐHSPHN ngày 11 tháng 03 năm 2014 về việc không công 

nhận luận văn Thạc sĩ khoa học Ngữ Văn của bà Đỗ Thị Thoan.  

- Quyết định số 708/QĐ-ĐHSPHN ngày 14 tháng 03 năm 2014 về việc thu hồi bằng 

Thạc sĩ khoa học Ngữ Văn của bà Đỗ Thị Thoan.  

Tôi không nhận hai quyết định này do tôi còn băn khoăn về cơ sở pháp lý của các 

quyết định và thông tin dẫn tới các quyết định trên.  (Giấy xác nhận kèm theo) 

Đến nay, tôi không nhận được thêm các thông tin mà tôi đã đề nghị được biết từ phía 

trường và phòng sau đại học. 

Cụ thể: 

- Tôi hoàn toàn không được biết về quá trình thanh tra, thẩm định lại luận văn dẫn tới kết 

luận này.  

- Tôi và hội đồng chấm luận văn cũ hoàn toàn không được công khai trao đổi về công trình 

này và những vấn đề liên quan.  

 

Vậy tôi đề nghị: 

Với tư cách là tác giả luận văn và là người được công nhận đã hoàn thành chương 

trình đào tạo chính quy và được cấp bằng tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội: 

 

1. Được minh bạch thông tin về quá trình kiểm tra, đánh giá luận văn của ban thanh tra (nếu 
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có). 

2.  Được minh bạch thông tin về quyết định thành lập hội đồng thẩm định luận văn. (Như với 

quy trình bảo vệ luận văn năm 2010). 

3. Được minh bạch thông tin về các biên bản nhận xét của từng thành viên hội đồng thẩm 

định luận văn dẫn tới các quyết định không công nhận luận văn.  

4. Được tham gia trao đổi, đối chất giữa các hội đồng cũ - mới và tác giả luận văn, người 

hướng dẫn về luận văn này.  

5. Được minh bạch và đảm bảo về quy trình pháp lý việc cấp bằng và hủy bằng của hệ đào 

tạo chính quy sau đại học tại trường Đại học Sư phạm Hà nội mà tôi tham gia. 

 

Do mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và công việc của tôi liên quan tới  

02 quyết định trên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong thời gian một tuần, từ 02 

tháng Tư tới ngày 09 tháng Tư, nếu không nhận được hồi âm từ phía nhà trường, tôi xin được 

công bố đơn đề nghị này tới công luận.  

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014  

 

Người làm đơn  

 

 

 

 

Đỗ Thị Thoan  

 

 

 

Nơi gửi: 

- Như kính gửi. 

 

 

 

- Lưu. 

 


