
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHOA NÔNG HỌC  

Số: 32/TB-KNH  

V/v công bố đường dẫn Hội đồng báo cáo 

KLTN trực tuyến lần 2 năm 2021 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v công bố đường dẫn Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo 

hình thức trực tuyến lần 2 năm 2021 đối với sinh viên Khoa Nông học 

 

Căn cứ vào Thông báo số 28/TB-NH ngày 20/9/2021 của Trưởng khoa Nông học 

về việc đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) theo hình thức trực tuyến đối với 

sinh viên đã nộp KLTN vào ngày 5/6/2021 (chưa bảo vệ đợt ngày 9/9/2021) và ngày 

7/9/2021. 

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký bảo vệ KLTN 

trực tuyến theo Thông báo số 30/TB-NH ngày 28/09/2021 Trưởng khoa Nông học thông 

tin chi tiết về buổi báo cáo KLTN trực tuyến như sau: 

Thời gian: Từ 08 giờ ngày 15/10/2021 

Hình thức: Sinh viên và người quan tâm đăng ký tham gia bằng cách truy cập 

vào đường dẫn trên nền tảng Google Meet với 8 Hội đồng như sau: 

Hội đồng 1: https://meet.google.com/icx-vjxh-jcj 

Hội đồng 2: http://meet.google.com/hwk-yqqp-cyu 

Hội đồng 3:  https://meet.google.com/bkv-cjhh-oig 

Hội đồng 4: https://meet.google.com/cae-hdga-pog 

Hội đồng 5: https://meet.google.com/rjc-imgn-wur 

Hội đồng 6: https://meet.google.com/gbr-ydyi-zgy 

Hội đồng 7:  https://meet.google.com/nvw-acka-nvb?hs=122&authuser=0 

Hội đồng 8: https://meet.google.com/zhj-uihy-peu 

Lưu ý: Sinh viên và người quan tâm đăng nhập vào hội đồng trước giờ bảo vệ 

khoảng 05 phút bằng tài khoản email của sinh viên theo đường link trên; kiểm tra micro, 
camera sẵn sàng; tắt micro khi nghe câu hỏi của hội đồng, nếu có câu hỏi thì nhấn nút 

giơ tay (Raise hand); tắt micro và camera khi nghe báo cáo (khách mời). 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Sinh viên; 

- Lưu: VPK. 

KT. TRƯỞNG KHOA 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký) 

 

TS. Trần Văn Thịnh 
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