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

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

            KHOA NÔNG HỌC                        

         

     Số:           /QĐ-ĐHNL-NH    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt .... năm 2022 

cho sinh viên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật  

 

TRƯỞNG KHOA NÔNG HỌC 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2500/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế học vụ 

áp dụng cho Bậc Đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ;  

Theo đề nghị của các Trưởng bộ môn,  

QUYỂT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao ... đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt ... năm 

2022 cho ... sinh viên các lớp Đại học đào tạo theo hình thức chính quy ngành Nông học 

và Bảo vệ thực vật, khoa Nông học (Danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn kèm 

theo). 

Điều 2. Thời gian thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là 6 tháng kể từ ngày ký 

quyết định. Hạn chót nộp khóa luận tốt nghiệp (3 cuốn) cho Văn phòng khoa Nông học là 

ngày ..../..../2022.  

Điều 3. Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn có trách 

nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi theo đúng quy định hiện hành. Quyết định này có 

hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng các bộ môn, Trợ lý giáo vụ khoa và các cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Phòng Đào tạo; 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính; 
- Trợ lý giáo vụ khoa (để niêm yết); 
- Lưu: VPK. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

TS. Nguyễn Duy Năng 

 

 

 

Mẫu 1.5 



DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT .... NĂM 2022  

NGÀNH NÔNG HỌC VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 
 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHNL-NH ngày      tháng     năm 2022 của Trưởng khoa Nông học)  

STT MSSV Họ và tên sinh viên Tên lớp Tên đề tài 
Học hàm, học vị, họ tên 

giảng viên hướng dẫn 

1       

2       

3       

       

       

(Danh sách gồm.......sinh viên) 


