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THÔNG BÁO 
 V/v đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến 

 

Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định 

đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; 

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

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, để bảo đảm tiến độ học tập của sinh 

viên không bị gián đoạn, Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã 

nộp khóa luận vào ngày 05/6/2021 (chưa đăng ký bảo vệ ngày 09/9/2021) và 07/9/2021 

(theo Thông báo số 25/TB-NH ngày 25/8/2021) về thời gian, cách thức đăng ký và bảo vệ 

khóa luận tốt nghiệp (KLTN) theo hình thức trực tuyến như sau: 

1. Thời gian và hình thức đăng ký 

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 27/9/2021. 

- Hình thức: Sinh viên đăng ký bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến tại đường 

dẫn https://forms.gle/7iBc4wMsL1Czv9T7A 

2. Thời gian và hình thức bảo vệ KLTN 

- Thời gian: Dự kiến là 2 ngày (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).  

+ Lịch bảo vệ KLTN sẽ được Thư ký các hội đồng gởi đến email của từng sinh viên 

trước thời gian bảo vệ 03 ngày.  

+ Sinh viên phải nộp báo cáo tóm tắt nội dung KLTN ở dạng file pdf (ghi rõ họ 

và tên sinh viên - MSSV) đến Thầy Trần Văn Thịnh theo địa chỉ email: 

tranvanthinh@hcmuaf.edu.vn trước 17h00 ngày 11/10/2021. 

- Hình thức: Sinh viên bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến trên nền tảng 

Google Meet để hội đồng đánh giá. Thời gian trình bày tóm tắt nội dung khóa luận trước 

hội đồng cho mỗi sinh viên tối đa là 15 phút. Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được 

Thư ký hội đồng ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ kèm theo hồ sơ của sinh viên. 

Lưu ý: Riêng các trường hợp không đăng ký bảo vệ KLTN theo hình thức trực 

tuyến, Khoa sẽ sắp xếp bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp khi nhà trường cho phép 

sinh viên đến trường học tập trung và thông báo cho sinh viên trước 01 tuần.  

Trưởng khoa Nông học đề nghị Trưởng bộ môn, Giảng viên, Giáo vụ khoa, Trợ lý 

QLSV 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 

của Khoa.  

Trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận: 
- Trưởng bộ môn; 

- Giảng viên;  

- Giáo vụ; 

- Trợ lý QLSV; 

- Sinh viên; 

- Lưu: VPK. 

KT. TRƯỞNG KHOA 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 (Đã ký) 

 

TS. Trần Văn Thịnh 
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