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 Hà Nội, ngày            tháng  01  năm 2022 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức buổi hướng dẫn quy trình bảo vệ khoá luận tốt nghiệp 

 dành cho sinh viên khoá QH2018.F1  
 

  

Căn cứ kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022, để giúp sinh viên khoá 

QH2018.F1 thực hiện đúng quy trình bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (KLTN) theo Thông 

báo số 1597/TB-ĐHNN ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành các Phụ lục 

hướng dẫn triển khai làm KLTN, Nhà trường tổ chức buổi hướng dẫn, cụ thể như sau:  

 

11. Thời gian: 20h00 – 21h30 thứ Năm ngày 20/01/2022 

2. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom meeting 

 Zoom ID: 955 2970 1244   Pass: bvkltn211 

 

3. Đối tượng:  

- Cán bộ, giảng viên: toàn thể cán bộ, giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên làm 

khoá QH2018.F1 làm KLTN. 

- Sinh viên: sinh viên khoá QH2018.F1 đăng ký làm KLTN (bắt buộc). 

Lưu ý: 

• Cán bộ, giảng viên, sinh viên đọc Thông báo số 1579 và các Phụ lục (gửi kèm) 

trước khi tham gia buổi hướng dẫn. 

• Đăng nhập zoom trước 10 phút và đặt tên đúng cú pháp để được duyệt vào phòng: 

 Cán bộ, giảng viên:  Đơn vị công tác_ Họ và tên 

 Sinh viên:    Mã sinh viên_Họ và tên. 
 

 

 Đề nghị các khoa đào tạo thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh 

viên thuộc đối tượng trên tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định. 

 

 
 

 

 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh10. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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