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THÔNG BÁO
V/v triển khai kế hoạch thực tập cuối khoá, khoá luận tốt nghiệp
Ngày 04/10/2021, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đã ban
hành Quyết định số 768/QĐ-HVCSPT về việc điều chỉnh kế hoạch học tập học
kỳ 2, năm học 2021 – 2022;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc hướng dẫn triển
khai kế hoạch thực tập cuối khoá, khoá luận tốt nghiệp khoá 9 như sau:
1/ Các Khoa chuyên ngành/ Viện Đào tạo quốc tế tiếp nhận Báo cáo
thực tập tốt nghiệp (bản cứng, bản mềm) trước ngày 10/4/2022. Tổng hợp danh
mục kèm báo cáo thực tập (bản cứng, bản mềm) nộp về Trung tâm
CNTTTV&TT trước 20/4/2022.
2/ Khoa chuyên ngành, GVHD tổ chức chấm báo cáo thực tập theo quy
định, nhập điểm lên hệ thống quản lý đào tạo trước ngày 12/4/2022.
3/ Lãnh đạo khoa chuyên ngành phân công giáo viên hướng dẫn sinh
viên viết khóa luận tốt nghiệp, gửi danh sách phân công về P.QLĐT (Gửi Đ/c
Phương qua địa chỉ mail: 30784phuongnt@gmail.com) trước ngày 14/4/2022
để tổng hợp trình Ban Giám đốc ra quyết định.
4/ Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào kế hoạch của
Học viện, các đơn vị cần chủ động triển khai và phối hợp thực hiện để hoàn
thành tốt kế hoạch thực tập cuối khóa, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Khóa 9).
Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa rõ cần báo cáo Ban Giám đốc (qua
P.QLĐT) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để biết);
- Các đơn vị thuộc HV (để phối hợp t/h);
- Lưu:TC-HC, QLĐT.
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