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THÔNG BÁO 

Về việc ban hành các Phụ lục hướng dẫn triển khai làm khoá luận tốt nghiệp  

đối với sinh viên đại học chính quy 
 

  

Căn cứ Quy định tạm thời về việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại 

học chính quy tại trường Đại học ngoại ngữ, ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 

1290/QĐ-ĐNN ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN, Nhà trường ban hành các Phụ lục hướng dẫn làm khoá luận tốt 

nghiệp (áp dụng từ khoá QH2018.F1).  

 Cụ thể như sau: 
 

 

1. Phụ lục 1: Trách nhiệm và quyền hạn đối với cán bộ hướng dẫn KLTN 

2. Phụ lục 2: Hướng dẫn tổ chức Hội đồng chấm KLTN 

3. Phụ lục 3. Hướng dẫn Quy trình bảo vệ KLTN 

 

 Đề nghị lãnh đạo đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn 

vị biết và triển khai thực hiện theo đúng nội dung trong thông báo./. 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị trong toàn trường (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh10. 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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