
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA NÔNG HỌC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        Số: 11/TB-NH                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v nộp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2022 

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021 - 2022 của khoa Nông học, 

Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt 

nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp như sau: 

1. Đối tượng  

- Tất cả sinh viên được phân công thực hiện đề tài KLTN đợt 4 năm 2021 (theo 

Quyết định số 25/QĐ-ĐHNL-NH ngày 15/11/2021). 

- Tất cả sinh viên đã gia hạn thời gian nộp KLTN trong năm 2021 do ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19.  

- Riêng trường hợp sinh viên đã nộp KLTN trực tuyến nhưng hoãn bảo vệ KLTN 

theo hình thức trực tuyến (kể cả sinh viên tại Phân hiệu Gia Lai), sinh viên phải nộp lại 3 

cuốn báo cáo KLTN có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD). 

2. Thời gian nộp KLTN: Sinh viên nộp 3 cuốn KLTN có xác nhận của GVHD cho 

Trợ lý giáo vụ khoa tại Văn phòng khoa Nông học trước 16h00 ngày 06/5/2022. 

3. Thời gian bảo vệ KLTN: Dự kiến là 2 ngày (20 và 21/5/2022) 

Lưu ý: Các trường hợp xin gia hạn do thiên tai hoặc dịch bệnh, sinh viên phải làm 

đơn xin gia hạn và nộp cho GVHD; GVHD lập danh sách sinh viên đề nghị gia hạn (Mẫu 

1.9) và nộp cho Trợ lý giáo vụ khoa trước 16h00 ngày 06/5/2022.  

Trưởng khoa Nông học đề nghị các GVHD, Trợ lý giáo vụ khoa, Trợ lý QLSV và 

sinh viên thực hiện đúng các nội dung của thông báo này. 

Trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận: 
- Trưởng bộ môn; 
- Giảng viên hướng dẫn;  

- Trợ lý giáo vụ; 

- Trợ lý QLSV; 
- Sinh viên; 

- Lưu: VPK. 
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