
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ  

 

 Số: 36/TB-KTHTĐT TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

Về việc nộp đồ án Tốt nghiệp Đợt tháng 3/2022 

 

 

Các sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng đợt tháng 3/2022 chú ý: 

- Sinh viên nộp bài tại văn phòng khoa (phòng D302) từ 8h00 đến 16h00 ngày 
11/07/2022. Sau ngày 11/07/2022, khoa không thu bài. 

- Ngày bảo vệ: 18/7/2022 

- Quy cách đồ án: 

+ Sinh viên in  bản vẽ khổ giấy 800x1000 ( bản vẽ đánh giá hiện trạng và tổng 
hợp đường dây đường ống in màu) 

+ Thuyết minh tối đa 80 trang không bao gồm phụ lục. 

+ Thuyết minh 3 cuốn, đóng bìa cứng (thứ tự nội dung trong thuyết minh: Bìa, 
tờ phụ bìa, nội dung thuyết minh, phụ lục và  bản vẽ A3 ) 

+ Một túi đựng hồ sơ A4 bên ngoài ghi rõ tên đề tài, tên sinh viên, mã số sinh 
viên, tên 3 GV hướng dẫn, danh mục các phiếu và giấy tờ trong hồ sơ. Trong túi hồ sơ 
có: 

+ Phiếu theo dõi tiến độ của sinh viên có GV hướng dẫn ký (3GV) 

+ Phiếu nhận xét của GV hướng dẫn (chính và liên ngành). SV phải đưa phiếu 
nhận xét trước khi nộp đồ án (3 phiếu) 

+ Phiếu nhận xét của GV phản biện: SV ghi đầy đủ thông tin theo mẫu. Nộp lại 
để khoa gửi cho GV phản biện. 

+ 3 đĩa CD ghi nội dung đồ án và các bảng biểu phụ lục ( đĩa CD gắn vào trang 
sau cùng của mỗi thuyết minh) 

+ Sinh viên không cần dùng hộp đựng đồ án, bản vẽ được cuộn tròn, có bao bì 
nilon ở ngoài và có nhãn dán tên sinh viên, tên đề tài  

+ Sinh viên điền thông tin nộp bài theo link sau: tinyurl.com/bddr2t74 

Trân trọng./. 

  TRƯỞNG KHOA 

Nơi nhận:              (đã ký) 

- P. QLĐT; 

- GVK, SVK; 

- Lưu K.KTHTĐT.  

  

 PGS. TS. Võ Anh Tuấn 


