TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA NÔNG HỌC
Số: 16/TB-NH

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v nộp khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh
đối với sinh viên bảo vệ ngày 20/5/2022
Để hoàn thành quy trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Trưởng khoa Nông
học thông báo đến toàn thể sinh viên đã bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp vào ngày
20/5/2022 một số nội dung sau:
1. Sinh viên có trách nhiệm thảo luận với giảng viên hướng dẫn (GVHD) giải trình
và chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên hội đồng và ủy viên phản biện trước khi nộp
lưu (Mẫu 2.8);
2. Sinh viên nộp trực tiếp 01 cuốn báo cáo KLTN (in một mặt trên khổ giấy A4,
bìa mềm màu xanh lá cây, có giấy kiếng bảo vệ bên ngoài, có xác nhận của GVHD) đã
được chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của hội đồng kèm theo bản giải trình và 01 đĩa CD
ghi nội dung khóa luận cho Cô Trần Thị Phương Thư - Trợ lý giáo vụ khoa tại Văn
phòng khoa Nông học (PV226) trong thời gian từ 13h15 đến 16h00 ngày 03/6/2022,
đồng thời gửi file pdf lưu nội dung KLTN hoàn chỉnh (có chữ ký của GVHD) qua địa chỉ
email kltn.knh@gmail.com trước 16h00 ngày 03/6/2022.
Trưởng khoa Nông học đề nghị các Giảng viên hướng dẫn, Trợ lý giáo vụ khoa,
Trợ lý quản lý sinh viên và sinh viên thực hiện đúng các nội dung của thông báo này.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Giảng viên hướng dẫn;
- Trợ lý giáo vụ khoa;
- Trợ lý QLSV;
- Sinh viên;
- Lưu: VPK.
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Mẫu 2.8
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BẢN GIẢI TRÌNH
V/v tiếp thu ý kiến của Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp
I. Thông tin chung
Họ và tên sinh viên: ...........................................................................................................
MSSV: .............................. Lớp: ................................ Ngành: .............................................
Tên đề tài: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ngày bảo vệ: ......................................................................................................................
Giảng viên hướng dẫn: .......................................................................................................
II. Nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng
STT

Ý kiến của Hội đồng

Giải trình của sinh viên

1
2

Tôi cam đoan đã nghiêm túc chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp theo góp ý của Hội đồng.
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký và ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

