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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sinh viên Khóa 42 (ngành Luật, Khoa Luật Thương mại) 

nộp báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp cuối khóa 

 

Căn cứ kế hoạch số 492/KH-ĐHL ngày 24/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Hướng dẫn sinh viên Khóa 41 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 42 

(ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh)” 

nộp báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp cuối khóa; căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có 

chiều hướng diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.  

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Khoa Luật Thương mại hướng dẫn sinh viên thực hiện việc 

nộp báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp cuối khóa như sau: 

1. Báo cáo thực tập 

1.1. Hình thức nộp báo cáo thực tập:  

- Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên và  

qua email (định dạng file pdf) đến địa chỉ sau: 

+ Email: tnquynh@hcmulaw.edu.vn   Tên chủ đề và tên file: Tên sinh viên_MSSV_Lớp. 

+ Bưu điện:  

 Phòng A301, Khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM, số 02 Nguyễn 

Tất Thành, Phường 13 (Phường 12 cũ), Quận 4, TP.HCM 

 SĐT: (0283) 9400 989 – 169.  

- Lưu ý: Sinh viên KHÔNG nộp báo cáo thực tập trực tiếp tại Trường. 

1.2. Thời hạn nộp báo cáo thực tập:  

- Nộp trước ngày 29/06/2021 (thứ 3); 

2. Khóa luận tốt nghiệp 

2.1. Hình thức nộp khóa luận: Tương tự như quy định tại Mục 1.1. 

2.2. Thời hạn nộp khóa luận: Trước ngày 07/07/2021 (thứ 4). 
 

Nơi nhận:                    TRƯỞNG KHOA 
- BCS các lớp K42  

- Đăng Website 

- Lưu: Văn phòng Khoa  

 

 

          Hà Thị Thanh Bình 
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