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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày          tháng 4 năm 2022 
 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức, thực hiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp   

cho sinh viên hệ chính qui bậc Đại học khóa 18, Cao đẳng khóa 19 

năm học 2021 - 2022 
         

Thực hiện Kế hoạch đào tạo và tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

(KLTN) cho sinh viên chính quy bậc Đại học khóa 18, Cao đẳng khóa 19, năm 

học 2021 - 2022, Nhà trường thông báo đến các khoa liên quan thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Căn cứ theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHPVĐ ngày 14/01/2022 của 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc cho phép sinh viên hệ chính qui bậc 

Đại học khóa 18, Cao đẳng khóa 19 thực hiện khóa luận và phân công giảng 

viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2021 - 2022, các khoa đề xuất 

thành lập các Hội đồng bảo vệ KLTN năm học 2021 - 2022. 

2. Quy trình tổ chức, thực hiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên 

thực hiện theo Quy định về làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp của Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng tại Quyết định số 308/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2021. 

3. Thời gian tổ chức bảo vệ: Các khoa chủ động tổ chức thực hiện từ 02/5 

đến 28/5/2022 và gửi kết quả về Phòng Đào tạo trước ngày 31/5/2022. 

 Nhận được thông báo này, đề nghị các khoa liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung trên và gửi danh sách các Hội đồng bảo vệ (bản in và file) về 

Trường (qua phòng Đào tạo) chậm nhất là ngày 22/4/2022./.  

     
Nơi nhận:                                                                        
- CT Hội đồng trường; 

- HT, PHT;                      
- Hội đồng xét điều kiện KLTN; 

- Các khoa HSMT, SPTN, CNTT, 

Ngoại ngữ, Kinh tế;  

- Lưu: VT, ĐT . 

        

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
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