
 
Trường Đại Học Bách Khoa 

Khoa Điện – Điện Tử  
 

Tp.HCM, ngày 13 tháng 2 năm 2020 
 

Thông báo 
(V/v đăng ký cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp HK192) 

 

Kể từ khóa 2015, đối với chuyên ngành Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông (Điện 

Tử - Viễn Thông), sinh viên phải tiến hành đăng ký cán bộ hướng dẫn (CBHD) môn học 

Thực tập tốt nghiệp (TTTN) sau đó sẽ tiếp tục thực hiện Đề cương luận văn tốt nghiệp 

(ĐCLVTN) và Luận văn tốt nghiệp (LVTN) với cùng một CBHD.  

Các sinh viên từ khóa 2015 chuyên ngành Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông đã 

đăng ký thành công môn học TTTN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 (HK192), hãy 

đọc kỹ mục B trong “hướng dẫn đăng ký và phân công CBHD đồ án môn học, TTTN, 

ĐCLVTN và LVTN” tại trang web của Khoa Điện – Điện Tử, mục đào tạo đại học/quy 

định: http://dee.hcmut.edu.vn/index.php?route=product/category&path=81_106 để biết 

thông tin về thủ tục đăng ký và phân công cán bộ hướng dẫn môn TTTN, ĐCLVTN và 

LVTN. 

Sinh viên xem danh sách CBHD ở phiếu đăng ký (mẫu b) đính kèm thông báo này 

và hướng nghiên cứu của các CBHD tại trang web của bộ môn Điện Tử 

(http://doe.dee.hcmut.edu.vn) và Bộ môn Viễn Thông (http://dte.dee.hcmut.edu.vn) sau đó 

tiến hành điền các mẫu phiếu đăng ký đính kèm thông báo này: mẫu a (không bắt 

buộc) và mẫu b (bắt buộc). Hạn chót nộp các phiếu đăng ký về văn phòng Khoa Điện – 

Điện Tử:  thứ 6 tuần đầu tiên theo kế hoạch học kỳ 192 mới sẽ được nhà trường 

thông báo sau (lịch cũ phải thay đổi do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra).    

Lưu ý: để hạn chế việc đi lại và tiếp xúc đông người, sinh viên có thể chụp hình các 

mẫu phiếu (sau khi hoàn thành việc điền thông tin) và dùng email sinh viên để nộp cho cô 

Huệ theo địa chỉ:  hoanghuonghue@gmail.com hoặc hthhue@hcmut.edu.vn  

Trân trọng. 

   

 



 
Trường Đại Học Bách Khoa 

Khoa Điện – Điện Tử  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (CBHD) THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, ĐỀ 
CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VÀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP – HK192 

(Dành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Điện Tử - Truyền Thông, áp dụng từ K2015) 
 

Tên sinh viên: ……………………………………………, MSSV:……………………………………….. 

Đăng ký thực hiện TTTN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 và sau đó là thực hiện ĐCLVTN+LVTN  

dưới sự hướng dẫn của Thầy/Cô (ghi tên CBHD):…………..……………………………………………………….. 

Với đề tài dự định thực hiện như sau (ghi tóm tắt lĩnh vực dự định nghiên cứu):………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… ………………………… 

Tôi xin cam kết hoàn thành tốt công việc được giao và bảo vệ đề tài đúng thời hạn.   

Tp.HCM, ngày ..….. tháng ……. năm 2020 

       Xác nhận đồng ý hướng dẫn của Giảng Viên  Sinh viên ký và ghi họ tên 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu a 



 
Trường Đại Học Bách Khoa 

Khoa Điện – Điện Tử  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (CBHD) THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, ĐỀ 
CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VÀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  - HK192 

(Dành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Điện Tử - Truyền Thông, áp dụng từ K2015) 
 

Tên sinh viên: ……………………………………………, MSSV:……………………………………….. 

1. Đăng ký thực hiện TTTN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 và sau đó là thực hiện 

ĐCLVTN+LVTN tại bộ môn (chọn một trong hai bộ môn):    ĐIỆN TỬ          VIỄN THÔNG                       

Dưới sự hướng dẫn của Thầy/Cô (ghi tên CBHD):…………..……………………………….……………..  

Với đề tài dự định thực hiện như sau (ghi tóm tắt lĩnh vực dự định nghiên cứu):………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… ………………………… 

Trong trường hợp Thầy/Cô ghi trên hết nhận sinh viên vì hết chỉ tiêu, đề nghị bộ môn phân công một 

CBHD khác theo danh sách ưu tiên đính kèm.    

2. Trong trường hợp bộ môn đăng ký trong mục 1 không còn chỗ để tiếp nhận sinh viên, tôi xin đăng ký 

thực hiện TTTN và sau đó là thực hiện ĐCLVTN+LVTN tại bộ môn còn lại.     

Dưới sự hướng dẫn của Thầy/Cô (ghi tên CBHD):…………..……………………………….……… ……. 

Với đề tài dự định thực hiện như sau (ghi tóm tắt lĩnh vực dự định nghiên cứu):………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………………………… 

Trong trường hợp Thầy/Cô ghi trên hết nhận sinh viên vì hết chỉ tiêu, đề nghị bộ môn phân công một 

CBHD khác theo danh sách ưu tiên đính kèm.    

Tôi xin cam kết thực hiện TTTN, sau đó là ĐCLVTN+LVTN với CBHD được phân công, cũng như 

cam kết hoàn thành tốt công việc được giao và bảo vệ đề tài đúng thời hạn.   

Tp.HCM, ngày ..….. tháng ……. năm 2020 

     Sinh viên ký và ghi họ tên 
 
 

Mẫu b 



 
Trường Đại Học Bách Khoa 

Khoa Điện – Điện Tử  
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỨ TỰ ƯU TIÊN CBHD TTTN, ĐCLVTN VÀ LVTN – HK192 
(Dành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Điện Tử - Truyền Thông, áp dụng từ K2015) 

 
Danh sách CBHD – Bộ môn Điện Tử 

(Sinh viên ghi số thứ tự ưu tiên đăng ký bắt 
đầu từ 1 vào cột ưu tiên) 

Danh sách CBHD – Bộ môn Viễn Thông 
(Sinh viên ghi số thứ tự ưu tiên đăng ký bắt đầu 

từ 1 vào cột ưu tiên) 
MS Họ lót Tên Ưu tiên MS Họ lót Tên Ưu tiên 

DT01 Lê Thị Kim Anh   VT01 Đặng Nguyên  Châu   
DT02 Phan Võ Kim Anh   VT02 Huỳnh Phú Minh Cường   
DT03 Bùi Quốc Bảo VT03 Trịnh Xuân Dũng 
DT04 Nguyễn Huỳnh Hạc   VT04 Đặng Ngọc Hạnh   
DT05 Võ Thị Thu Hồng   VT05 Đinh Quốc  Hùng   
DT06 Trần Hoàng Linh   VT06 Hà Hoàng Kha   
DT07 Nguyễn Trọng Luật   VT07 Võ Tuấn Kiệt   
DT08 Hồ Trung Mỹ   VT08 Hồ Văn Khương   
DT09 Lưu Phú   VT09 Nguyễn Khánh  Lợi   
DT10 Trần Tấn Phúc   VT10 Nguyễn Chí Ngọc   
DT11 Trần Hoàng Quân   VT11 Trần Thanh  Ngôn   
DT12 Vũ Quang Thời   VT12 Vương Phát   
DT13 Võ Tấn  Thông VT13 Võ Quế  Sơn   
DT14 Nguyễn Lý Thiên  Trường  VT14 Phạm Quang Thái  
DT15 Hoàng Trang   VT15 Lê Tiến Thường  
DT16 Trương Quang Vinh   VT16 Đỗ Hồng Tuấn   

     VT17 Nguyễn Thanh Tuấn   
     VT18 Nguyễn Xuân  Xinh  

 
Tp.HCM, ngày……… tháng ……. năm 2020 

     Sinh viên ký và ghi họ tên 
 

 
 
 
 

Mẫu b 


