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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Số: 175/TB-KCNTP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12  năm 2017 
 

 

THÔNG BÁO 
(V/v tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 05DHTP, 05DHDB) 

 

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

khóa 05DHTP, 05DHDB về tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN), cụ thể như 

sau: 

1. Tiến độ thực hiện:  

STT Nội dung 
Thời gian 

thực hiện 

Người 

thực hiện 
Ghi chú 

1 

GV và SV nộp bản đăng ký đề 

tài KLTN (theo mẫu khoa) qua 

email:  

detaikhoaluandh@gmail.com 

Lưu ý: 

- GV đăng ký theo Biểu mẫu 

khoa số 39 công bố trên Hệ 

thống thông tin nội bộ khoa 

- SV đăng ký theo Biểu mẫu 

khoa (Mẫu 2) công bố trên 

website khoa CNTP. Mỗi SV 

chỉ đăng ký duy nhất 1 đề tài. 

Từ 

15/12/2017 

đến 

22/12/2017 

GV, SV 

- Với đề tài KLTN ít nhất phải 

có 3 nội nghiên cứu chính.  

- Điều kiện thực hiện KLTN:  

 Ngành CNTP 

+ SV nợ không quá 25% 

tổng số tín chỉ. 

+ Điểm TBTL: >= 3,1. 

 Ngành ĐBCL&ATTP                                          

+ SV nợ không quá 25% 

tổng số tín chỉ. 

+ Điểm TBTL: >= 2,9. 

- Đặt tiêu đề email và tên file 

đính kèm là “DK KL 05DH-

HovatenSV” . Ví dụ:  

“DK KL 05DH-PhamMaiHa” 

2  
Tổng hợp danh sách các đề tài  

của GV và SV đăng ký 

Từ 

22/12/2017 

đến 

23/12/2017 

C.Thùy 

Dung 

Gửi email đến các thành viên 

tham gia Sơ duyệt và Xét duyệt 

cấp khoa 

3 Sơ duyệt đề tài KLTN 

Từ 

23/12/2017 

đến 

27/12/2017 

C.Hà, 

C.Minh, 

C.Hồng 

Liên, 

C.Dung  

Gửi email đến các thành viên 

tham gia Xét duyệt cấp khoa 

4 Xét duyệt đề tài KLTN 

Từ 

28/12/2017 

đến 

31/12/2017 

Hội đồng 

KH&ĐT 

khoa  

 

5 
Công bố kết quả xét duyệt đề tài 

trên HTTTNB và website khoa 

Ngày 

31/12/2017 

C.Thùy 

Dung,  

Giáo vụ 

khoa 
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STT Nội dung 
Thời gian 

thực hiện 

Người 

thực hiện 
Ghi chú 

6 

GV và SV chỉnh sửa hoặc bổ 

sung đề tài theo yêu cầu của Hội 

đồng xét duyệt (nếu cần). 

Từ 

02/01/2018 

đến  

03/01/2018 

Toàn thể 

GV và SV 

có đăng ký 

đề tài 

Gửi email tới: 

detaikhoaluandh@gmail.com 

7 
Tổng hợp phần chỉnh sửa hoặc 

bổ sung đề tài của GV và SV 

Ngày 

04/01/2018 

C.Thùy 

Dung 
 

8 
Xét duyệt đề tài KLTN đã chỉnh 

sửa hoặc bổ sung 

Từ 

05/01/2018 

đến 

09/01/2018 

Thành viên 

Hội đồng 

xét duyệt 

Gửi email đến các thành viên 

tham gia Xét duyệt cấp khoa 

9 

Công bố kết quả xét duyệt đề tài 

KLTN trên HTTTNB và website 

khoa 

Ngày 

10/01/2018 

C.Thùy 

Dung,  

giáo vụ 

khoa 

 

10 
SV đăng nhập vào website khoa 

CNTP và đổi mật khẩu 

Từ 

08/01/2018 

đến 

10/01/2018 

SV đủ điều 

kiện thực 

hiện 

KLTN 

 

11 

SV đăng ký đề tài online (đợt 1) 

trên website khoa CNTP  

Lưu ý: trong quá trình đăng ký 

nếu có trục trặc sinh viên gửi 

thông tin sự cố đến email 

hotrodangkydetai@gmail.com 

Từ 8g00 

ngày 

11/01/2018 

đến 24g00 

ngày 

12/01/2018  

SV thực 

hiện 

KLTN, 

Giáo vụ 

khoa  

SV đã được duyệt đề tài đề xuất 

không đăng ký online. 

12 

Tổng hợp kết quả đăng ký đề tài 

của sinh viên đợt 1 và công bố 

tại website khoa CNTP  

Ngày 

15/01/2018 

Giáo vụ 

khoa, 

C.Thùy 

Dung 

SV lập dự trù dụng cụ, hóa chất, 

thiết bị và đăng ký thời gian 

thực hiện tại PTN, SV nộp cho 

GVHD ngày 19/01/2018 

13 
SV đăng ký đề tài online (đợt 2) 

trên website khoa CNTP  

Từ 8g00 

ngày 

15/01/2018 

đến 24g00 

ngày 

16/01/2018 

SV chưa 

đăng ký 

đợt 1, Giáo 

vụ khoa 

 

14 

Tổng hợp kết quả đăng ký đề tài 

của sinh viên đợt 2 và công bố 

tại website khoa CNTP  

Ngày 

17/01/2018 

Giáo vụ 

khoa 

SV lập dự trù dụng cụ, hóa chất, 

thiết bị và đăng ký thời gian 

thực hiện tại PTN, SV nộp cho 

GVHD ngày 19/01/2018 

15 

Chuyển Danh sách tổng hợp đề 

tài thực hiện tại PTN về BCN 

khoa và TT TNTH. Phân công 

SV vào các PTN của khoa và TT 

TNTH 

Ngày 

17/01/2018 
C.Hà  

file:///C:/Users/MINH%20HA/Downloads/detaikhoaluandh@gmail.com
http://hotrodangkydetai@gmail.com/
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STT Nội dung 
Thời gian 

thực hiện 

Người 

thực hiện 
Ghi chú 

16 

Giảng viên hướng dẫn gặp SV 

giao nhiệm vụ và ký duyệt dự 

trù cho sinh viên 

18g00 ngày 

19/01/2018 

GV hướng 

dẫn, SV 

thực hiện 

KLTN 

Theo dõi địa điểm trên web khoa 

CNTP 

17 

Liên hệ và kết hợp với TT 

TNTH theo dõi tiến độ thực hiện 

KLTN của sinh viên tại PTN  

Từ 

20/01/2018 

đến 

10/06/2018 

C. Hà 
Phối hợp với TT TNTH sắp xếp 

cho SV xuống PTN đúng tiến độ 

18 

Sinh viên nộp toàn bộ dự trù 

(bản in và file mềm) về Văn 

phòng khoa CNTP 

Hạn chót 

15g00 ngày 

22/01/2018 

Sinh viên 

thực hiện 

đề tài, 

Giáo vụ 

khoa và 

GV trực 

khoa 

- File mềm gửi về email: 

detaikhoaluandh@gmail.com 

- Đặt tiêu đề email và tên file 

đính kèm là “DT KL 05DH-

HovatenSV” . Ví dụ:  

“DT KL 05DH-PhamMaiHa” 

19 

Tổng hợp và bàn giao dự trù 

thực hiện đề tài của sinh viên về 

PTN của khoa và TT TNTH 

Hạn chót 

16g00 ngày 

23/01/2018 

C.Minh 

Hà, Giáo 

vụ khoa, 

GV trực 

khoa 

 

20 
SV thực hiện khóa luận tốt 

nghiệp 

Từ 

26/02/2018 

đến 

10/06/2018 

SV thực 

hiện 

KLTN 

và GVHD 

Sinh viên thực hiện đề tài tại 

Phòng thí nghiệm chờ thông báo 

cụ thể từ PTN của khoa và TT 

TNTH trên website khoa CNTP  

21 

GV nộp Phiếu giao nhiệm vụ về 

Bộ môn ký duyệt 

Lưu ý: GVHD đề tài trình ký 

theo Trưởng bộ môn quản lý 

ngành. 

Từ 

22/01/2018 

đến 

26/01/2018 

GVHD và 

Trưởng bộ 

môn 

 

22 

Trưởng bộ môn nộp toàn bộ 

Phiếu giao nhiệm vụ về Văn 

phòng khoa CNTP 

Hạn chót 

16g00 ngày 

29/01/2018 

Trưởng bộ 

môn, Giáo 

vụ khoa 

 

23 
Tổng hợp và kiểm tra thông tin 

trên Phiếu giao nhiệm vụ 

Từ 

29/01/2018 

đến 

31/01/2018 

Giáo vụ 

khoa và 

GV trực 

khoa 

Phiếu giao nhiệm vụ được ký 

nháy đã kiểm tra đúng phải được 

đánh dấu vào file theo dõi. 

24 

GVHD theo dõi kết quả kiểm tra 

sơ bộ tại Hệ thống thông tin nội 

bộ khoa  

Ngày 

01/02/2018 

GV hướng 

dẫn 
 

25 
Khoa ký duyệt phiếu giao nhiệm 

vụ 

Từ 

01/02/2018 

đến 

02/02/2018 

Ban chủ 

nhiệm 

khoa 

Khoa không ký duyệt các phiếu 

nhiệm vụ nộp trễ hạn 

mailto:detaikhoaluandh@gmail.com
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STT Nội dung 
Thời gian 

thực hiện 

Người 

thực hiện 
Ghi chú 

26 

GVHD nhận lại phiếu giao 

nhiệm vụ tại Văn phòng khoa và 

giao cho SV thực hiện 

Từ 

26/02/2018 

đến 

05/03/2018 

GV hướng 

dẫn 

Phiếu giao nhiệm vụ sẽ bị hủy 

sau khi khoa ký duyệt 1 tuần mà 

không có GVHD nhận 

27 
Thành lập Tiểu ban bảo vệ 

KLTN 

Từ 

20/05/2018 

đến 

30/05/2018 

Ban chủ 

nhiệm 

khoa 

 

28 

Kiểm tra đĩa CD, nộp báo cáo đề 

tài KLTN 

Từ 

07/06/2018 

đến 

22/06/2018 

(Theo kế 

hoạch chi 

tiết được 

thông báo 

sau) 

 

SV, Giáo 

vụ khoa, 

GV được 

phân công 

Giảng viên, Sinh viên xem thời 

gian thực hiện cụ thể cho từng 

nội dung tại HTTTNB và 

website khoa CNTP. 

Chia báo cáo đề tài của sinh viên 

theo danh sách các Tiểu ban đã 

được phân công 

C.Hà, GV 

được phân 

công 

 

Giảng viên nhận báo cáo về 

chấm phản biện  

GV được 

phân công 
 

Sinh viên bảo vệ kết quả thực 

hiện đề tài KLTN 

SV, Giáo 

vụ khoa, 

GV được 

phân công 

 

Thư ký tiểu ban hoàn thành điểm 

vào danh sách ký tên của sinh 

viên và nộp lại cho giáo vụ khoa 

Lưu ý: Kiểm tra kỹ thông tin 

sinh viên của tiểu ban. Thư ký 

tiểu ban vào điểm (đã được 

duyệt) từ 1 – 2 ngày sau khi kết 

thúc báo cáo. 

Thư ký các 

hội đồng 

- Gạch tên SV không thực hiện 

KLTN trong danh sách. 

- Sinh viên có thực hiện nhưng 

không bảo vệ hoặc không 

được phép bảo vệ vẫn phải ký 

tên vào danh sách và có điểm 

quá trình. 

Nhập điểm vào Hệ thống EMPT 

và nộp bảng điểm gốc về phòng 

KT&ĐBCL 

Ngày 

30/06/2018 

Giáo vụ 

khoa 
 

 

2. Kế hoạch nộp báo cáo và bảo vệ KLTN  (dự kiến) 
 

STT Nội dung 

Thời gian thực hiện 

Khóa luận 05DHTP Khóa luận 05DHDB 

1 
Nộp báo cáo và đĩa CD đã được 

kiểm duyệt về khoa 
07g30 – 11g30 

12/06/2018 

13g30 – 16g30 

 12/06/2018 

2 Báo cáo tốt nghiệp 20/06/2018 21/06/2018 
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Lưu ý:  

- Khi làm dự trù, sinh viên phải quy về hóa chất gốc và thống nhất đơn vị tính (chất rắn: 

gam, chất lỏng: ml).  

- Sinh viên tải biểu mẫu thực hiện trong mục Biểu mẫu – Quy định (Mẫu khóa luận/Đồ 

án tốt nghiệp) tại website khoa CNTP: http://foodtech.hufi.edu.vn/SinhVien.aspx?c=6. 

- Giảng viên tải biểu mẫu thực hiện trong mục Văn bản (Biểu mẫu khoa) tại Hệ thống 

thông tin nội bộ khoa: http://cntp.idoc.com.vn. 

- 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 quy định về thể thức trình bày ban hành trong mục Quy định tại 

website khoa CNTP: http://foodtech.hufi.edu.vn/SinhVien.aspx?c=4. 

+ 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, Giảng 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.  

 Phần khuyến khích nộp bổ sung  

+ Đối với các đề tài Khóa luận 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 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 
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HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI 
Quy định về cách trình bày bài viết 

Nội dung bài viết được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

1. Định dạng trang (page setup): 

Căn lề:         Top:            3.5 cm 

Left:            3.42 cm 

Bottom:      4.5 cm 

Right:          2.5 cm 

2. Trình bày nội dung: 

Size:                                 11 

Font:                                Times New Roman 

Paragraph:    Before:         4 pt; 

After:             2 pt; 

Line spacing:   Single; 

First line:        0,8 cm; 

Header:          1,27 cm; 

Footer:         3,5 cm. 

3. Tên bài báo: 

Font:                                 Times New Roman, 

Cỡ chữ:                              14, 

Kiểu chữ:                            viết hoa, in đậm, 

Căn giữa, cách trên:             24 pt, 

Cách dưới:                          18 pt; 

Cách dòng:                          Single. 

4. Tên tác giả: 

Font:                                  Times New Roman, 

Căn giữa, font chữ:            12 , viết theo tên tác giả thông thường (Title Case),   

Kiểu viết:                            đậm, 

Cách trên:                           18 pt, cách dưới 12 pt. 

5. Địa chỉ: 

Font:                                Times New Roman, 

Cỡ chữ:                            11, 

Kiểu chữ:                          in nghiêng, 

Căn lề:                              căn giữa, 

Đánh dấu:                           đánh số thứ tự (1, 2, 3, 4…) theo số mũ ở trên,  

Cách quãng:                cách trên 18 pt, cách dưới 12 pt. 

Các thông tin:   (*): Liên hệ với tác giả: (địa chỉ mail), viết cuối trang (footer) đầu tiên 

Font:                                   Times New Roman, 

Cỡ chữ và cách viết:        ỡ chữ 11,  chữ đứng, căn giữa, cách trên 18 pt, cách dưới 12 pt 
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6. Các mục tiêu đề như: Mở đầu, vật liệu và phương pháp nghiên cứu, kết quả thảo 

luận, kết luận, tài liệu tham khảo: 

Font:                                   Times New Roman, 

Cỡ chữ và cách viết:           viết hoa (UPPERCASE), font chữ 11pt, in đậm, cách trên 18 

pt, cách dưới 12 pt, căn giữa. 

7. Các mục nhỏ ví dụ: 2.1, 2.2,…., 

Font:                                   Times New Roman 

Cỡ chữ và cách viết:           chữ thường đậm, cỡ chữ 11pt; cách trên, cách dưới 12 pt, căn 

sát lề trái. 

8. Các mục nhỏ ví dụ: 2.1.1, 2.1.2, 

Font:                                   Times New Roman 

Cỡ chữ và cách viết:           chữ nghiêng, cỡ chữ 11, cách trên, cách dưới 12 pt, căn sát lề 

trái. 

9. Trích tài liệu tham khảo: [12, 3, 44] 

10. Các đoạn lùi đầu dòng 1 Tab = 0,8 cm, cách trên 4 pt, cách dưới 2 pt. 

11. Bảng: dùng font Times New Roman, cỡ chữ 10 

11.1.    Tên bảng: viết ở trên bảng, căn giữa; 

Tiêu đề: Bảng 1, Bảng 2,viết in nghiêng. Nội dung bảng viết in thường. 

11.2.    Chữ và số dùng trong bảng: cách trên 4 pt, cách dưới 2 pt. 

12. Hình:  

Font:     Times New Roman 

Chú thích dưới hình:            cỡ chữ 10, căn giữa, cách trên, cách dưới 12 pt. 

Các chữ trong hình:              cỡ chữ 8 – 9. 

13. Lời cảm ơn:  Viết nghiêng, Font: Times New Roman, cỡ chữ 10, cách trên 18 pt, 

cách dưới 12 pt, căn sát lề trái. 

14. Trích dẫn tài liệu tham khảo: chia làm 2 loại trích dẫn tài liệu. 

A - Tạp chí 

Tên tác giả - Tên bài, Tên tạp chí Tập (số) (năm) trang. 

1. Hulyal S. B. and Kaliwal B. B. - Dynamics of phytoplankton in relation to physico-

chemical factors of Almatti reservoir of Bijapur District, Karnataka State. Environ 

Monit Assess 153 (2008) 45-59. 

2. Karlson B., Cusack C., and Bresnan E. - Microscopic and Molecular methods for 

quantitative phytoplankton analysis, IOC Manual and Guides 55 (2010) 144-156. 

B- Hội nghị, kỉ yếu, sách, tuyển tập, proceeding….. 

Tên tác giả - Tên sách, Tên hội nghị, Tên tuyển tập…, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản năm 
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