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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Số: 165/TB-KCNTP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2017 
 

 

THÔNG BÁO 
(V/v kế hoạch nộp KL/DATN học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 đăng ký theo nguyện vọng) 

 

 

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo đến giảng viên (GV) và sinh viên (SV) về 

tiến độ nộp và bảo vệ Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp đăng ký theo nguyện vọng của sinh 

viên trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau: 

ST

T 
Nội dung 

Tiến độ thực hiện 

Đồ án  ĐHTP, ĐHDB Khóa luận ĐHTP, ĐHDB 

1 Nộp đĩa CD về khoa kiểm tra 
07h30 – 11h30 

22/10/2017 

13h00 – 15h00 

22/10/2017 

2 
Nộp bản in báo cáo và đĩa CD 

đã được kiểm tra về khoa 

07h30 - 16h30 

23/10/2017 

07h30 - 16h30 

23/10/2017 

3 Báo cáo bảo vệ tốt nghiệp  25/10/2017 25/10/2017 

 

Yêu cầu nộp báo cáo:  

Phần bắt buộc  

+ 02 bản in báo cáo toàn văn có xác nhận đồng ý cho bảo vệ của GV hướng dẫn (đóng 

gáy lò xo) theo đúng biểu mẫu và quy định về thể thức trình bày Luận văn tốt nghiệp 

ban hành trong mục Biểu mẫu – Quy định (Mẫu Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp) - 

http://foodtech.hufi.edu.vn/SinhVien.aspx?c=6. 

+ 01 đĩa CD chứa file word bài báo cáo toàn văn (từ trang bìa đến phần phụ lục; trong 

trường hợp phụ lục quá dài có thể tách riêng phụ lục thành 1 file) có đầy đủ thông tin 

đề tài (tên đề tài, giáo viên hướng dẫn, thông tin sinh viên thực hiện), chữ ký xác nhận 

của GV hướng dẫn, dấu xác nhận đã kiểm tra thông tin.  

http://foodtech.hufi.edu.vn/SinhVien.aspx?c=6


2 

 

Phần khuyến khích nộp bổ sung  

Đối với các đề tài Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp đã có bài báo liên quan đến đề tài được 

đăng trên báo/tạp chí có chỉ số ISSN, sinh viên nộp báo cáo Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp 

kèm theo 01 bản photo bài báo về khoa.  

Đối với Khóa luận tốt nghiệp: khuyến khích sinh viên viết báo theo quy định (đính kèm 

cuối thông báo) nộp về khoa xét duyệt để đăng trên tập san của khoa, trường trong thời 

hạn quy định.  

Lưu ý: các bài báo sẽ được Hội đồng xét duyệt, đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 1 và 

được tính vào điểm tổng kết cuối cùng.  

 

 

                                                              TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


