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THÔNG BÁO 

(V/v Hướng dẫn và thực hiện Khóa luận – Tiểu luận năm 2022) 

 

Kính gửi: - Giảng viên và giảng viên thỉnh giảng 

- Sinh viên các lớp DH16,17TY, DH16,17DY, DH16,17TYGL, 

DH16,17TYNT, DH17,18CN, DH17,18TA, TC15,16TY và DH15,16TT 

 

Căn cứ Quyết định số 2500/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 08 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM về việc Ban hành Quy chế học vụ áp dụng 

cho Bậc đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông báo số 61/TB-K.CNTY-2019 ngày 11 thang 10 năm 2019 của Khoa 

Chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM về việc Quy định sinh viên đăng 

ký làm khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp; 

Căn cứ Thông báo số 23/TB-CNTY ngày 19 thang 04 năm 2021 của Khoa Chăn nuôi 

Thú y – Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM về việc Chấm tiểu luận tốt nghiệp bằng hình 

thức báo cáo seminar; 

Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y thông báo về việc hướng dẫn và thực hiện 

Khóa luận/Tiểu luận (KL/TL) năm 2022 như sau: 

Khoa sẽ tổ chức báo cáo KL và chấm TL 3 đợt/năm cho chương trình thường vào 

các tháng 5, 8 và 11 và 1 đợt báo cáo/năm cho chương trình tiên tiến vào tháng 5 (lịch báo 

cáo khóa luận và chấm tiểu luận đính kèm). 

Đối với giảng viên (bao gồm GV cơ hữu và thỉnh giảng): chỉ hướng dẫn tối đa 08 

(tám) sinh viên ở mỗi đợt, bao gồm cả KL và TL, trong đó không quá 04 (bốn) đề tài 

KL/lớp/đợt. Trường hợp đồng hướng dẫn, 01 (một) đề tài được tính quy đổi tương đương 

hướng dẫn độc lập 0,5 đề tài. Trường hợp danh sách đăng ký vượt (hơn 24 sinh viên) quá 

số sinh viên/GV/năm, khoa sẽ tự động loại khỏi danh sách những SV đăng ký sau. 

Đối với Sinh viên 

- Tiến hành chọn đề tài và mời giảng viên hướng dẫn (GVHD);   

- Phải đăng ký KL/TL vào cuối học kỳ I năm thứ 4 đối với chuyên ngành Công nghệ 

Sản xuất ĐV và chuyên ngành công nghệ sản xuất TĂ; và vào cuối học kỳ I năm thứ 5 đối 

với chuyên ngành Bác sĩ Thú y và chuyên ngành Dược Thú y; 

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/01/2022. 

- Đăng ký theo google form ở đường link dưới đây: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeJWW9br5fs6M6RxukgwVgloYN6E

2qg1gS7Hq7Ssej1Kd3Jg/viewform?usp=sf_link 

- Sinh viên hoàn thành xong việc thực hiện đề tài KL/TL phải có giấy nhận xét của 

nơi thực hiện đề tài (Mẫu 14 Phiếu nhận xét SV thực tập 2021) và đính kèm giấy nhận 

xét này khi nộp KL/TL cho cho khoa. KL/TL nộp cho Khoa phải có xác nhận của GVHD. 

Dựa theo lịch báo cáo KL và chấm TL, SV nộp trực tiếp KL/TL tại Văn phòng khoa đúng 

thời hạn. 

- Sinh viên biên soạn KL/TL theo qui định của Khoa (Mẫu 15 Quy định Format 

KL-TL CNTY 2021). SV tải các biểu mẫu tại đây: https://vet.nlu.edu.vn/bieu-mau 

- Sinh viên muốn thay đổi GVHD so với lúc đăng ký phải làm đơn trình khoa duyệt. 

Trong đơn phải có xác nhận của GVHD cũ và mới. 

Lưu ý: Những sinh viên đã thực hiện đề tài xong nhưng chưa nộp KL/TL các đợt 

trong năm 2021 vẫn phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong thông báo này. Sinh viên 

không đăng ký theo form này sẽ không được chấp nhận nộp KL/TL. 

Thông báo này được áp dụng từ tháng 12 năm 2021. 

Trân trọng thông báo. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Lưu VT. 

 

 

 BCN KHOA CNTY 

 

 

  



LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN VÀ CHẤM TIỂU LUẬN NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số 27/TB-CNTY ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Khoa Chăn nuôi Thú y) 

 

Đợt Công việc Năm 2022 Lớp dự kiến 

1 Nộp LVTN lớp Tiên tiến 25 - 29/4 DH15TT, DH16TT 

 Báo cáo LVTN lớp Tiên tiến 18/5 

 Tổng hợp danh sách xét tốt nghiệp ở khoa 23 - 26/5 

2 Nộp tiểu luận  21 - 25/3 TC15TY, TC16TY 

DH16,17TY, DH16,17DY, 

DH16,17TYGL,  

DH16,17TYNT, 

DH17,18CN, DH17,18TA 

 Nộp khóa luận 11 - 15/4 

 Chấm tiểu luận tốt nghiệp 04 - 08/4 

 Thi tốt nghiệp (hệ VLVH) 14 - 15/4 

 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp 05/5 

 Xét tốt nghiệp ở Khoa 16 - 20/5 

3 Nộp tiểu luận  27 - 30/6 TC15TY, TC16TY 

DH16,17TY, DH16,17DY, 

DH16,17TYGL, 

DH16,17TYNT,  

DH17,18CN, DH17,18TA 

 Nộp khóa luận 18 - 22/7 

 Chấm tiểu luận tốt nghiệp 18 - 22/7 

 Thi tốt nghiệp (hệ VLVH) 03 - 04/8 

 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp 11/8 

 Xét tốt nghiệp ở Khoa 22 - 26/8 

4 Nộp tiểu luận  03 - 07/10 TC15TY, TC16TY 

DH16,17TY, DH16,17DY,  

DH16,17TYGL,  

DH16,17TYNT,  

DH17,18CN, DH17,18TA 

 Nộp khóa luận 17 - 21/10 

 Chấm tiểu luận tốt nghiệp 17 - 21/10 

 Thi tốt nghiệp (hệ VLVH) 26 - 27/10 

 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp 10/11 

 Xét tốt nghiệp ở Khoa 21 - 25/11 

 


