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THÔNG BÁO 
 V/v tạm hoãn nộp khóa luận tốt nghiệp của sinh viên  

do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 

 

Căn cứ Công văn số 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn 

Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Thông báo số 2351/TB-ĐHNL-HC ngày 08/7/2021 của Quyền Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

Nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi của sinh viên, Trưởng khoa Nông học thông 

báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới 

như sau:  

1. Tạm hoãn lịch nộp khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho tất cả các sinh viên thực 

hiện KLTN đợt tháng 11/2020 (đối với sinh viên đã xin gia hạn) và đợt tháng 02/2021 

cho đến khi có thông báo mới.  

2. Lịch nộp KLTN sẽ được Khoa công bố đến các sinh viên trước 01 tuần. 

3. Sinh viên chủ động hoàn thiện KLTN, thiết kế PowerPoint, sẵn sàng bảo vệ 

KLTN ngay sau khi Khoa có thông báo mới. 

Trưởng khoa Nông học đề nghị các giảng viên, giáo vụ khoa, trợ lý quản lý sinh 

viên 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 bảo vệ KLTN 

và kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 của Khoa và Trường. 

Trân trọng thông báo./.   

 

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

- Các Trưởng bộ môn; 

- Các giảng viên khoa;  

- Giáo vụ khoa (thực hiện niêm yết); 

- Trợ lý quản lý sinh viên; 

- Sinh viên; 

- Lưu: VPK. 
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