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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       KHOA THUỶ SẢN    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số: 133/KTS                            Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học học kỳ 2, năm học 2021-2022 

 

   Kính gửi:   - Giảng viên Khoa Thủy sản 

- Sinh viên đăng ký thực hiện luận văn tốt 

nghiệp đại học 

 
 Căn cứ vào nhu cầu thực hiện luận văn tốt nghiệp của sinh viên học kỳ 2, năm 

học 2021-2022, Khoa Thủy sản tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học theo kế 

hoạch như sau: 

Thời gian 

thực hiện 

Nội dung 

Đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp 

18-19/11/2021 Căn cứ vào nhu cầu thực hiện luận văn của SV trong HK → Khoa phân 

chia chỉ tiêu hướng dẫn theo từng Bộ môn (dựa trên hệ số quy chuẩn). 

29/11/2021 Hạn cuối Bộ môn gửi về Khoa Danh sách tổng hợp đề tài từ Giảng viên đề 

xuất và giới thiệu 2 thành viên (HĐ đề cương và LV cho SV) (số lượng 

theo chỉ tiêu hướng dẫn của BM). 

2-6/12/2021 Hội đồng Khoa xét duyệt Danh mục đề tài luận văn tốt nghiệp theo Bộ 

môn (HĐ Khoa phản hồi về BM nếu có góp ý điều chỉnh). 

07-08/12/2021 Khoa nhận lại đề tài từ Bộ môn sau khi chỉnh sửa theo góp ý của HĐ Khoa 

(nếu có). 

10/12/2021 Khoa công bố danh sách đề tài LVTN trên trang thông tin của Khoa và qua 

email cho sinh viên. 

10-15/12/2021 Sinh viên liên hệ Giảng viên đăng ký thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp. 

Lưu ý:   

- SV đính kèm thời khóa biểu cá nhân đã đăng ký học phần LVTN trong 

học kỳ. 

- SV bắt đầu viết đề cương dưới sự hướng dẫn của Giảng viên. 

17/12/2021 Hạn cuối Bộ môn gửi về Khoa Danh sách đề tài đã cập nhật thông tin SV 

đăng ký thực hiện đề tài. 

22/12/2021 Khoa công bố Danh mục đề tài, thành viên Hội đồng (đề cương và chấm 

LVTN cho SV) để Bộ môn tổ chức BVĐC cho SV. 

03-09/01/2022 Bộ môn tổ chức bảo vệ đề cương cho SV theo Danh mục đề tài đã được 

Khoa công bố. 

12/01/2022 Hạn cuối Bộ môn gửi về Khoa Danh mục đề tài sau khi thông qua HĐ đề 

cương. 
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Thời gian 

thực hiện 

Nội dung 

18/01/2022 Khoa phê duyệt Danh mục đề tài LVTN và phân công Giảng viên hướng 

dẫn luận văn cho SV. 

Sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp 

(theo đề cương đã được HĐ thông qua dưới sự hướng dẫn của Giảng viên HD) 

Tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp 

(Khoa tổ chức tập trung, tùy tình hình thực tế Khoa sẽ xác định hình thức bảo vệ trực tuyến 

hay trực tiếp). 

09/05/2022  Hạn cuối Sinh viên đăng ký bảo vệ và nộp luận văn tốt nghiệp (03 bản) tại 

Bộ môn của Giảng viên HD. 

10/05/2022 Bộ môn gửi về Khoa Danh sách SV đăng ký BVLVgồm: 

- Danh sách SV đang thực hiện LV trong học kỳ hiện hành. 

- Danh sách SV có điểm I ở học kỳ trước đăng ký bảo vệ trong HK này. 

11-12/05/2022 Khoa công bố Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ LVTN học kỳ 2, 

năm học 2021-2022. 

13/05/2022 Bộ môn chuyển luận văn của SV đến thành viên Hội đồng chấm luận văn 

cho SV (kèm theo quyển Đề cương LV của SV đã được HĐ thông qua) 

17-19/05/2022 Khoa tổ chức Hội đồng bảo vệ LVTN tập trung  

19-27/05/2022 Sau bảo vệ LV, Sinh viên điều chỉnh LVTN theo ý kiến đóng góp của Hội 

đồng bảo vệ LV, SV nộp luận văn sau khi chỉnh sửa (có xác nhận của 

Giảng viên hướng dẫn) về Bộ môn (số lượng 02 quyển + 01 CD). 

Nhập và công bố điểm luận văn tốt nghiệp 

20-25/05/2022  
Bộ môn tổng hợp điểm chấm luận văn gởi cho Giảng viên phụ trách nhập 

điểm học phần vào hệ thống quản lý: 

1. Luận văn tốt nghiệp – NTTS (TS325): Cô Dương Thúy Yên 

2. Luận văn tốt nghiệp – BHTS (TS343): Cô Bùi Thị Bích Hằng 

3. Luận văn tốt nghiệp – CBTS (TS376): Cô Nguyễn Thị Như Hạ  

4. Luận văn tốt nghiệp – QLNLTS (TS594): Thầy Võ Thành Toàn 

      Thông tin Bộ môn gửi về Khoa thông qua trợ lý đào tạo đại học của Khoa Cô Hồ Thị 

Hoàng Oanh (hthoanh@ctu.edu.vn). 

Khoa đề nghị Bộ môn, Giảng viên và sinh viên thực hiện theo kế hoạch 

này.  
Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:                   TRƯỞNG KHOA 
- Như trên;  

- Lưu VT 

  
 

                                                                                             Trương Quốc Phú 


