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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        

      Số:             /TB-ĐHNN                     Hà Nội, ngày         tháng  9 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO  
Về việc tổ chức chức buổi tư vấn hướng dẫn làm khoá luận tốt nghiệp  

đối với sinh viên đại học chính quy khóa QH2018.F1 

 
 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022 ngày 15 tháng 4 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN;  

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-ĐHNN ngày 01 tháng 9 năm 2021 ban hành 

Quy định tạm thời về việc làm khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính 

quy tại trường ĐHNN, ĐHQGHN;  

Nhà trường tổ chức buổi tư vấn, hướng dẫn làm khoá luận tốt nghiệp theo 

Quy định số 1290 cho sinh viên khoá QH2018.F1, cụ thể như sau: 
 

1. Đối tượng 

- Toàn thể sinh viên khoá QH2018.F1 chương trình đào tạo CLCTT23 (bắt 

buộc) và các sinh viên CTĐT chuẩn, có nguyện vọng làm KLTN. 

- Đại diện Ban chủ nhiệm, giáo viên và giáo vụ các khoa đào tạo quan tâm. 
 

Yêu cầu: Sinh viên đọc kỹ Quy định 1290 trước khi tham gia buổi tư vấn. 

Link văn bản: https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-ve-viec-lam-khoa-

luan-tot-nghiep-doi-voi-sinh-vien-qh-2018-f1/ 
 

2. Thời gian, địa điểm:  

-  Từ 20h00 đến 21h30, thứ Sáu ngày 24/9/2021 

-  Trực tuyến trên Zoom meeting (Zoom ID sẽ thông báo sau). 
 

 

  Đề nghị các khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên QH2018.F1 biết 

và thực hiện đúng nội trong thông báo. 
 

Trân trọng! 

 

 
Nơi nhận:       TL. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
- Các khoa ĐTCQ (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT,Lh10.      

 

 
 

   Nguyễn Thuý Lan 
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