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THÔNG BÁO  

Về việc cử giảng viên phụ trách công tác chuẩn bị 

bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 khóa 2016- 2021 

 
Để phục vụ cho công tác bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2016-2021 của Khoa 

Công nghệ thông tin, Ban chủ nhiệm Khoa phân công giảng viên thực hiện các công việc cụ thể 

sau: 

1. Tổng hợp các phiếu nhận xét hướng dẫn, nhận xét phản biện đồ án tốt nghiệp 

2. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác tổng phản biện 

3. Gửi giấy mời tham dự chấm đồ án tốt nghiệp tại các tiểu ban. 

4. Chuẩn bị hồ sơ cùng với các tiểu ban tốt nghiệp 

5. Công tác hậu cần phục vụ bảo vê tốt nghiệp 

6. Tham gia một số công tác khác phục vụ bảo vệ đồ án tốt nghiệp. 

Danh sách giảng viên điều động tham gia công tác chuẩn bị kỳ bảo vệ ĐATN   

 Bộ môn Khoa học máy tính và công nghệ phần mềm: 
1. ThS.  Nguyễn Hồng Thanh 

 Bộ môn Mạng máy tính và các hệ thống thông tin: 
1. ThS.  Phạm Văn Vượng 
2. ThS.  Nguyễn Thị Nguyệt 

 Bộ môn Tin học ứng dụng: 
1. ThS.  Đàm Văn Thành 
2. ThS.  Ngô Thanh Thảo 

 Tổ thư ký: 
1. ThS.  Mai Vũ 
2. KS.  Lê Thị Thanh Hà 

Kính đề nghị các thầy, cô Phụ trách bộ môn điều động giảng viên thuộc bộ môn  có tên trong 

danh sách trên nghiêm túc thực hiện thông báo này để công tác chuẩn bị được thành công và đúng 

tiến độ. 

Thầy Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng Khoa sẽ trực tiếp phụ trách nhóm công tác tốt nghiệp. 

Trân trọng thông báo./. 

                   P. TRƯỞNG KHOA 

  

 

 

Nguyễn Huy Thịnh 

 

 


