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THÔNG BÁO 
 Về việc thay đổi kế hoạch đào tạo bậc đại học  

trong thời gian tạm hoãn để phòng, chống dịch COVID-19 

 

Căn cứ Thông báo số 1915/TB-ĐHNL-HC ngày 30/5/2021 của Trường Đại học 

Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Thông báo số 71/TB-ĐT ngày 28/6/2021 của Trưởng phòng Đào tạo về 

thời gian đào tạo tối đa đối với các chương trình đào tạo; 

Căn cứ Thông báo số 2301/TB-ĐHNL-ĐT ngày 02/7/2021 của Quyền Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi kế hoạch học tập đào tạo 

bậc đại học sau thời gian tạm hoãn để phòng, tránh dịch COVID-19; 

Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2020 - 2021 của khoa Nông học;  

Nay Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên một số 

công việc cần thực hiện trong thời gian tới như sau: 

1. Kế hoạch đào tạo học kỳ 3 năm học 2020 - 2021 

- Hủy kế hoạch đào tạo học kỳ 3 năm học 2020 - 2021. Riêng những sinh viên đầu 

vào năm học 2013 - 2014 đã đăng ký trong học kỳ 3 sẽ được gia hạn 1 học kỳ để hoàn 

thành khóa học. 

2. Kế hoạch bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 8/2021 

- Trưởng bộ môn chủ động tổ chức góp ý đề cương khóa luận tốt nghiệp (KLTN) 

cho sinh viên thông qua hình thức trực tuyến. 

- Tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện KLTN và gởi đến địa chỉ 

email tranvanthinh@hcmuaf.edu.vn trước 17h00, ngày 30/7/2021.  

3. Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

3.1. Đối với sinh viên được phân công thực hiện KLTN đợt tháng 11/2020  

- KLTN đã được chấm bởi Người hướng dẫn và Người phản biện.  

- Thời gian bảo vệ KLTN dự kiến là ngày 05/6/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19 nên Khoa Nông học không thể tổ chức đúng thời gian quy định, và kết 

quả chấm KLTN sẽ được bảo lưu. Đồng thời, sinh viên sẽ bảo vệ KLTN cùng thời gian 

với sinh viên được phân công KLTN đợt tháng 02/2021 (như mục 3.2). 

3.2. Đối với sinh viên đã được phân công thực hiện KLTN đợt tháng 02/2021 

- Hạn chót nộp KLTN cho Văn phòng Khoa: 06/8/2021 

- Số lượng: 02 cuốn (có chữ ký của Người/Hội đồng hướng dẫn) 

- Ngày phân công chấm KLTN: 09/8/2021 
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- Ngày nộp kết quả chấm KLTN: 20/8/2021 

- Ngày họp Hội đồng xét điều kiện bảo vệ KLTN: 23/8/2021 

- Thời gian bảo vệ KLTN dự kiến: 2 ngày (27 và 28/8/2021) 

Lưu ý: Các trường hợp xin gia hạn, sinh viên phải nộp đơn về Văn phòng khoa 

Nông học. Đối với trường hợp sinh viên đang ở vùng dịch, nơi bị phong tỏa hoặc đang bị 

cách ly, sinh viên có thể liên hệ và thông báo cho Người hướng dẫn; Người hướng dẫn 

lập danh sách sinh viên và gởi đến địa chỉ email tranvanthinh@hcmuaf.edu.vn trước 

17h00, ngày 05/8/2021. 

4. Kế hoạch bảo vệ đề cương KLTN và bảo vệ KLTN đối với sinh viên học 

tập tại Phân hiệu Gia Lai được thực hiện theo kế hoạch chung của Phân hiệu. 

Trưởng khoa Nông học đề nghị Trưởng bộ môn, Giảng viên, Giáo vụ khoa và sinh 

viên thực hiện đúng các nội dung của thông báo này, đồng thời thường xuyên cập nhật 

các thông báo tiếp theo trong quá trình triển khai kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 

2021 - 2022 của Khoa và Trường./.   

Nơi nhận: 
- Trưởng khoa (để báo cáo); 

- Các Trưởng bộ môn; 

- Các Giảng viên khoa;  

- Giáo vụ khoa (thực hiện niêm yết); 

- Sinh viên; 

- Lưu: VPK. 

KT. TRƯỞNG KHOA 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký) 

 

TS. Trần Văn Thịnh 

 

mailto:tranvanthinh@hcmuaf.edu.vn

