
 

 
HCMC, November 30, 2022 

THÔNG BÁO 
Announcement 

V/v thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp năm 2023 

Re:  The Internship and Graduation Thesis - Academic Year 2023 

 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 12 về việc 

đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp như sau: 

The Saigon International University formally informs all students of Undergraduate programs (Course 

12) about the internship and graduation thesis registration as follows: 

Hạn chót đăng ký thực tập tốt nghiệp: ngày 18/02/2023. 

The deadline for the internship registration: February 18, 2023. 

Thời gian đi thực tập tốt nghiệp, hoàn thành chuyên đề thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: từ ngày 

27/02/2023 đến ngày 03/06/2023. 

The time for the internship, internship report and graduation thesis completion: from February 27, 2023 to June 

03, 2023. 

Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp (có phiếu đánh giá điểm của đơn vị thực tập và xác nhận của giảng 

viên hướng dẫn) hạn chót ngày 10/06/2023. 

The time for submitting the internship report & evaluation form certified by the internship unit and instructor: 

June 10, 2023. 

Nộp 02 quyển khóa luận tốt nghiệp (có xác nhận của giảng viên hướng dẫn) hạn chót 08/07/2023.                                                                                                                                                                                        

The students are required to submit two copies of the graduation thesis approved by instructors: July 08, 2023.  

Thuyết trình khóa luận tốt nghiệp từ 24/07/2023 đến ngày 29/07/2023. 

The time for thesis presentations: from July 24, 2023 to July 29, 2023. 

Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 25/02/2023, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được triển khai nội dung 

thực tập tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp. 

Students should contact the Academic Office to be fully informed about the internship content, internship 

instructors, and graduation thesis: from February 20, 2022 to February 25, 2023. 



Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào với bất kỳ lý do gì. 

The school will not resolve any arising problems due to late registration. 

 Sinh viên phải hoàn tất học phí học kỳ cuối mới được đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa 

luận tốt nghiệp. 

Students must pay the tuition fees of the final semester to be allowed for the internship and graduation 

thesis registration. 

 Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng Đào tạo ĐT: (028) 36203931, số máy (108), 

phụ trách công tác thực tập tốt nghiệp cô Nguyễn Thị Tố Ly (0766551139), cô Hồ Hồng Nhung 

(0766994999), Thầy Phạm Quang Trường (0938040002), Thầy Đặng Văn Thành Nhân 

(0844342941) 

For more information, please contact the Academic Office at (028)36203931 (ext:108), teachers in 

charge of internship program: Ms. Nguyen Thi To Ly (0766551139), Ms. Ho Hong Nhung 

(0766994999), Mr. Pham Quang Truong (0938040002), Mr.Dang Van Thanh Nhan (0844342941). 
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