
  
 
 

THÔNG BÁO 

V/v sơ khảo và bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Quy hoạch vùng & đô thị 

đợt tháng 03/2022 

 
I. SƠ KHẢO: 

1. Thời gian sơ khảo: 8:00- 11:00 thứ tư 13/07/2022 

2. Địa điểm: Hoạ thất B403, B502 

3. Tiểu ban: 08 tiểu ban  

4. Nội dung sơ khảo: 

- Thời gian: 20 phút/ SV (SV trình bày trong vòng 10', Tiểu ban hỏi 10') 

- Hình thức hồ sơ: 

+ Bản vẽ: in fix từ khổ 800x1000 xuống A1 (hoặc in đúng khổ) 

Lưu ý: nếu in không đúng khổ giấy theo yêu cầu thì SV sẽ không được phép Sơ 

khảo 

+ 01 bộ Thuyết minh 
+ Đối với ĐA TKĐT: 01 tập Thuyết minh – bản vẽ khổ A3: khoảng 60 trang. 

- Yêu cầu: 

+ Các sinh viên đem bài lên Sơ khảo thứ tự trong danh sách của các Tiểu ban. 

+ Sinh viên tự điền tên đề tài tốt nghiệp vào phiếu SK. 

+ Khoa chỉ sơ khảo các bài có đầy đủ các thành phần theo yêu cầu nêu trên và 

có chữ ký GVHD (ở bộ bản vẽ và thuyết minh). Nếu thiếu thuyết minh thì sẽ 

trừ 1,0 điểm sơ khảo. 

+ Đồ án nộp trễ với danh sách Sơ khảo sẽ bị trừ 1,0 điểm sơ khảo. 

+ Sinh viên đến trễ quá giờ làm việc hoặc vắng mặt trong buổi Sơ khảo sẽ 

không được bảo vệ tốt nghiệp. 

5. Đánh giá: 

- Tiêu chí đánh giá: theo Rubric đánh giá sơ khảo 

+ Khối lượng nghiên cứu (40%) 

+ Chất lượng nghiên cứu (40%) 

+ Báo cáo và trả lời câu hỏi (20%). 

- Điểm sơ khảo là điểm trung bình cộng của các thành viên trong tiểu ban. 

- Sinh viên được phép bảo vệ đồ án tốt nghiệp khi điểm Sơ khảo do Tiểu ban đánh 

giá từ 5,5 điểm trở lên và điểm GVHD từ 5,5 điểm trở lên (thang điểm 10). 

- Điểm sơ khảo chiếm 20% số điểm chung của học phần đồ án tốt nghiệp. 

II. BẢO VỆ 

1. Nộp bài: 
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Tất cả các sinh viên đủ điều kiện bảo vệ tốt nghiệp sẽ nộp toàn bộ bài tốt nghiệp theo 

hướng dẫn trong phụ lục đồ án tốt nghiệp “Quy định nộp file đồ án tốt nghiệp”, nộp trước 

12h trưa thứ ba 19/07/2022. 

(xem phụ lục cách gởi bài bên dưới) 

- Sinh viên không nộp bài sẽ không được bảo vệ 

- Sinh viên nộp thiếu thành phần hoặc nộp đủ bài nhưng không đúng quy định trong 

phụ lục sẽ bị trừ điểm bảo vệ ĐATN (mức trừ do Hội đồng quyết định) 

- Sinh viên nộp trễ sẽ bị trừ điểm bảo vệ ĐATN (mức trừ do Hội đồng quyết định) 

2. Thời gian bảo vệ: 7:30 - 16:00 thứ tư 20/07/2022 

- 7:30- 8:00: các thành viên họp HĐ tại VP khoa 

-  8:00- 16:00: SV bảo vệ 

- 16:00- 16:30: công bố kết quả bảo vệ. 

3. Địa điểm: sẽ thông báo sau 

4. Hội đồng: 05 hội đồng 

5. Hồ sơ bảo vệ: 

- Bộ bản vẽ in khổ 800x1000 (từ 12-20 tờ) có chữ ký của GVHD. 

- 03 cuốn thuyết minh (hoặc cuốn thuyết minh – bản vẽ A3) có chữ ký của GVHD. 

- Mô hình (không bắt buộc): sẽ cộng từ 0,25- 1,00 điểm vào điểm bảo vệ 

(tuỳ thuộc vào chất lượng mô hình). 

6. Lịch trình bảo vệ: 

Thời gian chấm: 25 phút/sinh viên; 

- Sinh viên trình bày: 10 phút; 

- Hội đồng trao đổi - đánh giá: 10- 15phút. 

Lưu ý: các Hội đồng sẽ đặt chuông thời gian trình bày của SV là 10 phút, SV lưu ý 

lựa chọn nội dung chính để trình bày. 

7. Đánh giá: 

- Tiêu chí: Theo Rubric đánh giá Bảo vệ hội đồng 

+ Chất lượng nghiên cứu của đồ án (40%) 

+ Khối lượng nghiên cứu của đồ án (20%) 

+ Báo cáo và trả lời câu hỏi (40%) 

- Điểm bảo vệ là điểm trung bình cộng của hội đồng 

- Điểm bảo vệ chiếm 60% số điểm chung của học phần đồ án tốt nghiệp. 

8. Yêu cầu: 

Đề nghị sinh viên trang phục nghiêm túc khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp : 

- Nam: quần tây, áo sơ mi bỏ vào quần, đeo cà vạt. 

- Nữ: áo sơ mi, quần tây (hoặc váy công sở); hoặc áo dài. 

Hội đồng có thể từ chối việc bảo vệ nếu sinh viên có trang phục không nghiêm túc. 

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 06 năm 2022 

Trưởng Khoa Quy hoạch 

   
 

TS.KTS. Phạm Ngọc Tuấn 
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QUY ĐỊNH NỘP FILE ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP        Đợt đề tài tháng 3 năm 2022 

 

GIAI ĐOẠN BẢO VỆ 

NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ 

I. Định dạng file: 

1. Bản vẽ:  

 1 Bộ bản vẽ gồm các tờ bản vẽ rời có khổ ngang DàixCao=100x80cm, loại file JPEG 

(.jpg), độ phân giải từ 150ppi đến 250ppi (ppi:pixels per inch); Sinh viên cân nhắc chọn 

độ phân giải phù hợp với cấu hình máy tính để tránh bị treo máy. 

 1 Bộ bản vẽ dàn trang đầy đủ toàn bài gồm 12-20 tờ khổ ngang 100x80cm, loại file 

JPEG (.jpg), độ phân giải 150ppi (ppi:pixels per inch). Bài dàn trang phải để đúng khổ 

giấy toàn bài, tuyệt đối không resize, không crop giảm kích cỡ bài  đây là Bộ bản vẽ 

Full. 

 1 Bộ bản vẽ dàn trang đầy đủ toàn bài gồm 12-20 tờ khổ ngang 50cm x 40cm, loại 

file JPEG (.jpg), độ phân giải 120-150ppi (ppi:pixels per inch). Bộ bản vẽ này có kích 

thước bằng 1/2 Bộ bản vẽ Full đây là Bộ bản vẽ Resize. 

(Sơ đồ minh họa Bộ bản vẽ Full) 

1          
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600 – 1000cm  

2. Thuyết minh: 

 1 File PDF thuyết mình đầy đủ của đồ án, khổ giấy A4 dọc; A3 (đối với đề tài TKĐT) 

 Lưu ý: Đối với các nội dung viết cần được canh lề Trái, Phải, Trên, Dưới (Left, Right, Top, 

Bottom) là 25mm; dãn dòng 1,5 lines (Line spacing); Phông chữ Time New Roman, cỡ 

chữ 13 hoặc phông chữ khác phù hợp với dạng bài thuyết minh, dễ đọc, rõ ràng. Sau khi 

hoàn thành thì lưu thành file PDF dùng để nộp bài. (menu File Save AsChọn loại PDF) 

II. Đặt tên File, Folder (tập tin, thư mục): 

1. Quy định: 

 Cú pháp đặt tên: TN202203QH-HD-STT-Lớp-Họ và Tên-Số điện thoại-Dạng đề tài 

VD: TN202203QH-HD1-01-QH17-NguyenVanAnh-0931236987-QHPK 

 Giải thích Cú pháp:  

 TN202203: Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2022 

 QH: Ngành Quy hoạch vùng và đô thị 

 HD: Tên Hội đồng viết tắt, Ví dụ: Hội đồng 1 HD1, Hội đồng 2 HD2,…  

 STT: Số thứ tự trong danh sách sinh viên của Hội đồng bảo vệ ĐATN 

 (STT: Sẽ phổ biến sau khi có danh sách sinh viên được bảo vệ ĐATN) 

 Lớp: Lớp mà sinh viên theo học. VD: QH14, QH15, QH16, QH17… 
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 Họ và Tên: Họ và tên đầy đủ của sinh viên, viết hoa chữ cái đầu mỗi chữ, viết liền, 

không viết dấu tiếng Việt. 

VD: NguyenVanAnh  Đúng quy định; Nguyễn Vân Anh  Sai quy định 

 Số điện thoại: Số điện thoại của sinh viên  

 Dạng đề tài: Ghi tắt dạng đề tài. VD: Sv làm đồ án dạng đề tài Quy hoạch chung thì 

ghi QHC, Quy hoạch phân khu QHPK, Quy hoạch chi tiết QHCT, Thiết kế đô 

thị TKDT, Quy hoạch khu chức năng đặc thù CNDT 

 Lưu ý: Khi đặt tên của file, folder không dùng tiếng Việt để tránh bị lỗi khi mở. 

2. Thực hiện đặt tên: 

a) Đối với File Bản vẽ tờ rời: Sv đặt tên theo số tờ: VD: To 1, To 2, To 3,… Sau đó đem vào 

1 thư mục, tên thư mục này đặt theo Cú pháp được quy định như bên trên, thêm chữ -Roi 

ở cuối. 

 VD: TN202203QH- HD1-01-QH17-NguyenVanAnh-0931236987-QHPK-Roi 

b) Đối với File Bản vẽ dàn trang toàn bài: đặt tên theo Cú pháp được quy định như bên trên, 

thêm ở cuối chữ -Full nếu là Bộ bản vẽ Full, thêm chữ -Re nếu là Bộ bản vẽ Resize. 

VD:  

Với Bộ bản vẽ Full: 

TN202203QH-HD1-01-QH17-NguyenVanAnh-0931236987-QHPK-Full.jpg 

Với Bộ bản vẽ Reszie: 

TN202203QH-HD1-01-QH17-NguyenVanAnh-0931236987-QHPK-Re.jpg 

c) Đối với File PDF phần thuyết minh: Lưu file (Save as) thành file PDF và đặt tên theo Cú 

pháp được quy định như bên trên. 

VD: TN202203QH-HD1-01-QH17-NguyenVanAnh-0931236987-QHPK.pdf 

d) Sau khi đã đặt tên File theo đúng quy định, sinh viên đem 1 Thư mục có các tờ bản vẽ rời, 

2 File JPEG bản vẽ dàn trang toàn bài và 1 file PDF thuyết minh cho vào 1 Thư mục tổng 

hợp. Tên thư mục đặt theo Cú pháp được quy định như mục “1. Quy định” bên trên. 

VD: TN202203QH-HD1-01-QH17-NguyenVanAnh-0931236987-QHPK 

e) Sinh viên nén Thư mục tổng hợp này lại. Cách nén: Nếu máy tính đã cài phần mềm Winrar 

thì Click chuột phải vào Thư mục => Chọn: Add to TN202203QH-HD1-01-QH17-

NguyenVanAnh-0931236987-QHPK.rar. Nếu máy tính chưa được cài phần mềm Winrar 

=> Search Google hoặc liên hệ Bộ phận hỗ trợ nộp bài ĐATN của Khoa Quy hoạch. 

 Sinh viên sẽ dùng file nén này upload lên Mẫu thu bài theo lịch như phần III. 

III. Thời gian và Link nộp bài: 

 Sinh viên nộp file trong thời gian trước 12 giờ 00 thứ ba, ngày 19/072022, theo quy định 

trong thông báo. 

 Link nộp bài: https://bit.ly/TN202203QH 
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IV. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật file: 

Sinh viên cần hỗ trợ việc thiết lập file, xuất các loại file có thể liên hệ thầy Lượng.  

Gợi ý:  

 Khi sinh viên crop 1/2 File bản vẽ dàn trang toàn bài, nhằm đảm bảo các thầy cô có thể 

phóng lớn bản vẽ để đọc được chữ và File không quá nặng dẫn đến khi mở bị lỗi, nếu bản vẽ 

dùng size chữ cao 2-3mm thì File nên để độ phân giải 150ppi; nếu bản vẽ dùng size chữ cao 

trên 3mm thì File có thể để độ phân giải 120ppi. 

 Khi Save as thành file JPEG (.jpg) trong Photoshop chỉ nên chọn mức Chất lượng (Quality) 

9, 10; Format Options: Baseline (“Standard”). 

 Nếu làm thuyết minh bằng Word: để chọn khổ giấy A4 dọc  vào menu Layout Size 

chọn A4. Để canh lề file vào menu LayoutMargins Custom Margins… 

 Nếu làm thuyết minh bằng PowerPoint: để chỉnh khổ giấy menu Design  Slide Size (ở 

góc phải phía trên) Custom Slide Size… Slides sized for: chọn Custom Khai báo kích 

cỡ khổ giấy Orientation Slides: chọn Potrait OK 
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