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THÔNG BÁO 

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến 

đối với sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 - tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường 

 Căn cứ Thông báo số 3920/TB-TĐHHN ngày 13/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức tốt nghiệp cho 

các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy Đợt 3 - tháng 11 năm 2021. 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Nhà trường thông 

báo kế hoạch triển khai bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến 

cho sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 – tháng 11 năm 2021 như sau: 

1. Thời gian bảo vệ và địa điểm làm việc của các Hội đồng chấm khóa luận 

tốt nghiệp  

- Thời gian bảo vệ: từ ngày 17/11 – 19/11/2021 

- Địa điểm làm việc của các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp: Nhà C – 

Cơ sở 1, số 41A, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (dự kiến 5 phòng Hội đồng). 

2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan 

 - Phòng Đào tạo phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phòng 

Quản trị thiết bị, Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin chuẩn bị tốt các 

thiết bị cần thiết cho phòng làm việc của các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp 

gồm: máy chiếu, màn chiếu, máy tính, máy quay camera, loa, micro, market, máy 

chủ để lưu trữ dữ liệu, hệ thống mạng ổn định, sắp xếp bàn ghế phù hợp và đảm 

bảo phòng chống dịch COVID-19,... Tất cả các bước cần phối hợp tốt để Hội 

đồng làm việc hiệu quả. 

 - Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa/bộ môn cung cấp địa chỉ email và 

số điện thoại của sinh viên tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến để 

phục vụ cho việc chuẩn bị dữ liệu được tốt nhất. 

 - Phòng Đào tạo soạn thảo quy trình hướng dẫn cụ thể đối với sinh viên và 

các thành viên Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp trong quá trình thực hiện. 
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 - Trạm Y tế chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 tại khu vực làm việc của các Hội đồng chấm khóa luận tốt 

nghiệp. 

3. Nhiệm vụ của sinh viên 

 - Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật cần thiết phục vụ cho buổi bảo vệ 

khóa luận tốt nghiệp gồm: máy tính, camera, micro, kết nối máy tính bằng mạng 

có dây để đảm bảo tính ổn định.  

 - Nếu sinh viên không đảm bảo được các điều kiện trên cần có đơn xin 

bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào đợt sau (trên đơn cần có xác nhận của lãnh đạo 

khoa/bộ môn) và nộp về bộ phận một cửa tại khoa/bộ môn sau đó khoa/bộ môn 

nộp về phòng Đào tạo trước ngày 09/11/2021. 

 Nhà trường thông báo để các đơn vị liên quan, sinh viên được biết và triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Ban TT&TVTS; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.HH. (2) 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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