
THÔNG BÁO 

Kế hoạch đánh giá khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến 

đối với sinh viên trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh 

 (Đợt 2 - tháng 8 năm 2021) 

 

Nhằm bảo đảm tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên không bị gián đoạn do ảnh 

hưởng dịch Covid-19, thực hiện Hướng dẫn số 925/HD-ĐHVH ngày 07/7/2021 về việc 

Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Phòng Đào tạo thông báo kế 

hoạch đánh giá khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên trình độ 

đại học ngành Quản trị kinh doanh, cụ thể như sau: 

1. Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

- Thời gian bảo vệ: Ngày 20/8/2021 (buổi sáng: 8h00, buổi chiều: 13h30) 

2. Kế hoạch thực hiện 

TT Nội dung công việc 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện 
Ghi chú 

1.  

Thông báo kế hoạch bảo vệ 

tốt nghiệp theo hình thức 

trực tuyến. 

Phòng Đào tạo Trước ngày 

09/8/2021 

 

2.  

Sinh viên nộp đơn đăng ký 

bảo vệ tốt nghiệp theo hình 

thức trực tuyến gửi Khoa 

chủ quản. 

Sinh viên; Khoa 

KTS&TMĐT 

Trước ngày 

11/08/2021 

 

3.  

Thành viên HĐ gửi bản 

xác nhận tham gia HĐ theo 

hình thức trực tuyến về 

Khoa chủ quản. 

Thành viên HĐ; 

Khoa 

KTS&TMĐT 

Trước ngày 

11/08/2021 

 

4.  

Khoa chủ quản gửi Tờ trình 

đề nghị cho phép bảo vệ trực 

tuyến về Phòng Đào tạo. 

Khoa 

KTS&TMĐT 

Trước ngày 

11/08/2021 
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5.  

Quyết định cho phép sinh 

viên bảo vệ khóa luận tốt 

nghiệp bằng hình thức trực 

tuyến 

Phòng Đào tạo Trước ngày 

11/08/2021 

 

6.  
Thông báo cho phép sinh 

viên bảo vệ trực tuyến. 

Khoa 

KTS&TMĐT 

Trước ngày 

12/08/2021 

 

7.  

Khoa chủ quản gửi đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp đến 

từng thành viên trong Hội 

đồng và bản Nhận xét của 

CBHD cho Thư ký Hội 

đồng. 

Khoa 

KTS&TMĐT 

Trước ngày 

16/08/2021 

 

8.  

Chuẩn bị thủ tục bảo vệ, tạo 

thư mục lưu trữ hồ sơ bảo 

vệ, lập phòng họp trực tuyến 

và cung cấp thông tin cho 

Khoa chủ quản, thành viên 

Hội đồng. 

Phòng Đào tạo Trước ngày 

16/08/2021 

 

9.  

Thông báo đến sinh viên 

lịch bảo vệ tốt nghiệp, thông 

tin phòng họp trực tuyến, 

cách thức tham dự buổi bảo 

vệ. 

Khoa 

KTS&TMĐT 

Trước ngày 

17/08/2021 

 

10.  

Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt 

nghiệp theo hình thức trực 

tuyến 

Sinh viên; Hội 

đồng 

Ngày 20/8/2021 Sáng: Từ 8h00 

Chiều: Từ 13h30 

11.  

Sinh viên chỉnh sửa khóa 

luận tốt nghiệp (nếu có) và 

nộp lưu chiểu. 

Sinh viên; Trung 

tâm Học liệu và 

Truyền thông 

Trước ngày 

10/09/2021 

 

3. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Nộp đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho Khoa và Trung tâm Học liệu và Truyền thông đúng 

thời hạn quy định; 

- Cam kết trung thực và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ trực tuyến; chuẩn bị 

các giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD, thẻ sinh viên để Hội đồng xác thực khi có yêu cầu; 
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- Chuẩn bị địa điểm bảo vệ trực tuyến theo quy định, cụ thể gồm hệ thống mạng đáp ứng 

điều kiện về chất lượng đường truyền, các trang thiết bị như máy tính có trang bị webcam, máy 

tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối mạng internet để đăng nhập vào phần mềm sử dụng 

cho phiên bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến. 

Phòng Đào tạo thông báo để các đơn vị có liên quan, sinh viên được biết và triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Khoa KTS&TMĐT; 

- Các Phòng: TT-PC, KT-ĐBCL; 

- Lưu: ĐT. 

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

TS. Huỳnh Ngọc Thọ 

 

 


