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THÔNG BÁO 

Về việc hoàn thiện và nộp Khóa luận tốt nghiệp khóa 59 

Căn cứ Thông báo số 1105/TB-ĐHLN-ĐT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Trường 

Đại học Lâm nghiệp về thu nộp các sản phẩm Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên; 

Để đảm bảo sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp đúng kế hoạch tốt nghiệp 

năm học 2017-2018, Viện Quản lý đất đai và PTNT thông báo việc thu nộp các sản phẩm 

của sinh viên sau khi chấm, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và chỉnh sửa như sau: 

Bước 1. Sinh viên chỉnh sửa KLTN theo kết luận hội đồng và ý kiến phản biện. 

Bước 2. Sinh viên in 01 KLTN (chưa cần đóng cuốn hoàn chỉnh) để gửi thư ký 

(kiểm tra trước), chủ tịch hội đồng kiểm tra nội dung chỉnh sửa và thể thức. Sinh viên 

hoàn thiện lại theo ý kiến của Chủ tịch hội đồng, sau đó in KLTN hoàn chỉnh và xin xác 

nhận của Chủ tịch Hội đồng vào bìa KLTN (Nhà trường không bắt buộc sinh viên phải 

đóng bìa mạ vàng). 

Bước 3. Sinh viên nộp 01 KLTN (có xác nhận của chủ tịch hội đồng), bản mềm 

KLTN đã chỉnh sửa (gửi vào email khoaluantotnghiepk59@gmail.com), bản cứng số 

liệu gốc và kết quả phân tích trung gian. 

Ghi tên file KLTN gồm tên khóa luận là họ tên của sinh viên và tên của đề tài 

khóa luận. Ví dụ (NGUYỄN VĂN A – TÊN KHÓA LUẬN)   

- Thời gian nộp: từ ngày 04/6 đến 06/6/2018.  

- Địa  điểm  thu: Tại phòng 127 nhà A3 (phòng  họp Viện) - Viện Quản lý đất đai 

& PTNT 

- Người thu: thư ký các hội đồng 

Nhận được thông báo này, Viện yêu cầu Chủ tịch, thư ký các hội đồng, giáo viên 

hướng dẫn, các đơn vị có liên quan và sinh viên K59 Khuyến nông, K59 QLĐĐ, K58 

QLĐĐ, nghiêm túc thực hiện./.     
 

Nơi nhận: 

- Viện trưởng 

- Phó Viện trưởng 

- Chủ tịch, thư ký các hôi đồng 

- Các lớp K59 KN, K59 QLĐĐ, K58 QLĐĐ. 

- Các bộ môn/TT 

- Giáo viên hướng dẫn 

- Lưu VT 
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