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HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ / KHÓA 

LUẬN 
 

1. VỀ BỐ CỤC 

Số chương của mỗi luận văn tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thông 

thường bao gồm những phần và chương sau: 

- MỞ ĐẦU: Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý 

nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. 

- TỔNG QUAN: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong 

và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ 

ra những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết. 

- NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HOẶC LÝ THUYẾT: Trình bày các cơ sở lý 

thuyết, lý luận, giả thuyết khoa học và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong 

luận văn. 

- TRÌNH BÀY, ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN CÁC KẾT QUẢ: Mô tả ngắn gọn công việc 

nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực 

nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các dữ liệu khoa học thu được trong quá trình 

nghiên cứu của đề tài hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông 

qua các tài liệu tham khảo. 

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO: Trình bày những 

kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn không có lời bàn và bình luận thêm. 

- DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ (nếu có): Liệt kê các bài báo, 

công trình đã công bố của tác giả về nội dung của đề tài, theo trình tự thời gian công bố. 

- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng 

và đề cập tới để sử dụng trong luận văn. 

- PHỤ LỤC. 

2. VỀ TRÌNH BÀY 

Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có 

đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả luận văn cần có lời cam đoan danh 

dự về công trình khoa học này của mình. Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ. 

2.1 SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Sử dụng kiểu chữ Times New Roman cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; 

mật độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng 

đặt ở chế độ 1.5 lines; lề trên 3 cm; lề dưới 3cm; lề trái 3.5 cm; lề phải 2 cm. Số trang được 

đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều 

ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này. 

Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm), dày không quá 50 đến 75 

trang A4 (khoảng 18.000 đến 24.000 từ) đối với luận văn thạc sĩ, hoặc dày không quá 40 đến 

50 trang (khoảng 14.000 đến 18.000 từ) đối với khóa luận thạc sĩ, không kể phụ lục. 
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2.2 TIỂU MỤC 

Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số và nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ 

số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, 

chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 

2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. 

2.3 BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, PHƯƠNG TRÌNH 

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 có 

nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3). Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải được 

trích dẫn đầy đủ (ví dụ: nguồn Bộ tài chính 1996). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê 

chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu 

đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền 

với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở 

những trang riêng nhưng cũng phải tiếp ngay theo phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần 

đầu tiên. 

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của 

trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy như gấp hình vẽ để giữ nguyên tờ giấy. 

Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của phần mép gấp bên trong hoặc xén rời 

mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này. 

Đối với những trang giấy có chiều đứng lớn hơn 297 mm (bản đồ, bản vẽ …) có thể để trong 

một phong bì cứng đính bên trong bìa sau luận văn.  

Các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy 

đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng 

biểu hoặc hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó. 

Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên 

phải thống nhất trong toàn luận văn. Khi có ký hiệu mới xuất hiện lần đầu tiên thì phải có 

giải thích và đơn vị tính đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh 

mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu 

của luận văn. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía 

lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong 

ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), 

(5.1.2). 

2.4 VIẾT TẮT 

Không lạm dụng việc viết tắt. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng 

nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề hoặc những cụm 

từ ít xuất hiện. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức . . .thì được viết 

tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu có quá nhiều chữ viết 

tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự A, B, C) ở phần đầu luận văn. 

2.5 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁCH TRÍCH DẪN 

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi 

tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của 

luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử 

dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ 

thị,phương trình, ý tưởng…) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn không 

được duyệt để bảo vệ. 



3 

 

Danh mục tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự được trích dẫn trong luận án (theo 

tiêu chuẩn trích dẫn của APA đối với ngành Quản trị kinh doanh). Tài liệu tham khảo bao 

gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn. 

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết tránh làm nặng nề phần tham 

khảo trích dẫn. 

2.6 PHỤ LỤC 

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung luận 

văn như số liệu, biểu mẫu, tranh ảnh… nếu sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì 

bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, 

thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm 

tắt trong các biểu mẫu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn 

phần chính của luận văn. 
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(Tập luận văn được thực hiện trên khổ giấy A4)  

- Trang bìa và trang 1 : 
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

-------------------- 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN 

 

 

 
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 

 

                            Chuyên ngành  : Quản trị kinh doanh  

                Mã số : 60 34 01 02 
 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ / KHÓA LUẬN THẠC SĨ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng . . . . năm . . . . . .  
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- Trang 2 : 
 

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA –ĐHQG -HCM 

 

 Cán bộ hướng dẫn khoa học :.....................................................................  

 (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) 

 

 Cán bộ chấm nhận xét 1 : ...........................................................................  

 (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) 

 

 Cán bộ chấm nhận xét 2 : ...........................................................................  

 (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) 

 

 Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM 

ngày . . . . .  tháng . . . .  năm . . . . .  

 

 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ (khóa luận thạc sĩ) gồm: 

 (Ghi  rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ) 

 1.  ..............................................................  

 2.  ..............................................................  

 3.  ..............................................................  

 4.  ..............................................................  

 5.  ..............................................................  

 

 Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV và Trưởng Khoa quản lý chuyên 

ngành sau khi luận văn đã được sửa chữa (nếu có). 

  

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  TRƯỞNG KHOA 
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- Trang 3: Tờ nhiệm vụ luận văn thạc sĩ  

 
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
     

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ / KHÓA LUẬN THẠC SĨ 
 

Họ tên học viên:  .................................................................... MSHV: ............................   

Ngày, tháng, năm sinh:  ......................................................... Nơi sinh:  .........................  

Chuyên ngành:  ......................................................................  Mã số : ...........................  

 

I. TÊN ĐỀ TÀI:  .............................................................................................................  

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:  ................................................................................. 
 ....................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  

III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : (Ghi theo trong QĐ giao đề tài) ..............................  

IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: (Ghi theo trong QĐ giao đề tài) ..............  

V. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên): ....................................   

 ..........................................................................................................................................  

 

 

 Tp. HCM, ngày . . . . tháng .. . . năm 20.... 
 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO 

 (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) 
 

   

TRƯỞNG KHOA 

(Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

 
 

Ghi chú: Học viên phải đóng tờ nhiệm vụ này vào trang đầu tiên của tập thuyết minh 

LV 
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- Trang 4:  Lời cám ơn 

- Trang 5: Tóm tắt luận văn thạc sĩ / ABSTRACT (Tiếng Việt và Tiếng Anh).  

- Trang 6: Lời cam đoan của tác giả LV / KL 

- Trang 7: Mục lục 

 * Mục lục 

 * Danh mục bảng biểu 

 * Danh mục hình ảnh 

- Toàn bộ nội dung luận văn (thực hiện theo đề cương đã bảo vệ) 

- Trang: Tài liệu tham khảo (theo chuẩn APA) 

- Trang: Phụ lục  

 

PHẦN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 
 

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh:    Nơi sinh: 

Địa chỉ liên lạc: 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

(Bắt đầu từ  Đại học đến nay) 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

(Bắt đầu từ khi đi làm đến nay) 
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QUY ĐỊNH NỘP LUẬN VĂN / KHÓA LUẬN 

Ban Thư viện - Xuất bản thông báo đến các học viên Cao học khi nộp luận văn và đĩa 

CD - ROM phải  thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau: 

Học viên cao học nộp 01 quyển Luận văn thạc sĩ và 02 đĩa CD -ROM (nội dung như 

nhau) đính kèm vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu tại quầy thư ký Ban Thư viện - 

Xuất bản.  

Nhãn đĩa CD - ROM phải chứa đầy đủ các thông tin theo mẫu nhãn đĩa bên dưới.  

Nội dung đĩa CD - ROM phải chứa đầy đủ nội dung quyển Luận văn thạc sĩ dưới 

dạng pdf.  

Chất lượng đĩa CD - ROM phải đảm bảo sử dụng được và đĩa phải được đựng trong        

hộp nhựa cứng, gáy dày 1cm hình chữ nhật.  

 Mẫu nhãn đĩa CD-ROM: 

 

 

  

Lưu ý: Thư viện chỉ nhận Luận văn thạc sĩ, đĩa CD-ROM đúng quy định. Mọi thông 

báo trước đây trái với quy định đều bị bãi bỏ. 

Nộp CD luận văn cho Khoa phải chứa nội dung luận văn và Toàn bộ cơ sở dữ 

liệu xử lý 

        

BIỂU MẪU 12 
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

 KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

LUẬN VĂN / KHÓA LUẬN / NCKH (KHÓA 2014) 
 

 

 

Họ và tên HV: .................................................................................................................  

MSHV: ................................................................................... Khóa: ..............................  

Email: ..................................................................................... Số ĐTDĐ: ......................  

Điểm TBTL: ........................................................................... Số TCTL: .......................  

 

Tôi có nguyện vọng đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp theo phương thức: 

 Ÿ Phương thức I (8tc):  Khoá luận tốt nghiệp  

 Ÿ Phương thức II (14tc):  Luận văn tốt nghiệp  

 Ÿ Phương thức III (30tc): Nghiên cứu khoa học (báo cáo LV và công bố bài báo) 

 

 

 Ngày            tháng           năm 20__ 

 Ký tên (ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------ 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. HCM, ngày . . . . tháng . . . . năm 20.. . 

 

ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI THỰC HIỆN LUẬN VĂN / KHÓA LUẬN 

  

 Điều chỉnh tên đề tài 

 Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn  

 Gia hạn thời gian thực hiện LV 

 Bảo vệ lại 

Họ tên học viên: ..................................................................... MSHV:  ..........................  

Ngày sinh: .............................................................................. Nơi sinh: .........................  

Chuyên ngành: ....................................................................... Khóa: ..............................  

Đề nghị thay đổi: .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Giải trình lý do: ...............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

        CN Bộ môn đào tạo  Cán Bộ hướng dẫn    Học viên  

  

                                                          

 

 

 

Khoa quản lý chuyên ngành 

BIỂU MẪU 9 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

 

Tp. HCM, ngày . . . . tháng . . . . năm 20.. 

 
 

ĐĂNG KÝ HƯỚNG LUẬN VĂN (KHÓA LUẬN THẠC 

SĨ) 
 

 

Họ tên học viên: ................................................................  MSHV:  ................................  

Ngày tháng năm sinh: .......................................................  Nơi sinh: ...............................  

Chuyên ngành: ..................................................................  Khóa: ....................................  

Email liên hệ: .................................................................... Điện thoại: .............................  

Đăng ký hướng nghiên cứu: ..............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Đề nghị cán bộ hướng dẫn (nếu đã liên hệ trước):............................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

Ý kiến của Cán bộ hướng dẫn                               Học viên đăng ký
                                                                         (Họ tên và chữ ký) 
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BÁO CÁO GIỮA KỲ LUẬN VĂN (KHÓA LUẬN) TỐT NGHIỆP 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

Họ và tên cán bộ hướng dẫn : _________________________________________________  

Họ và tên học viên (MSHV) : _________________________________________________  

Tên đề tài : ________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

1- Những công việc đã thực hiện: 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Phần trăm công việc đã hoàn thành    : __________ % 

2- Những công việc phải tiếp tục thực hiện: 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

3- Những khó khăn đang gặp phải: 

 

4- Các kiến nghị khác: 

 

5- Đề nghị: 

 

6- Ý kiến cán bộ hướng dẫn: 

 

 

 

 

 

 Ngày       tháng      năm 20.. 

  CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 

  (Ký tên) 

 HỌC VIÊN (Ký tên) 
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 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

   

                       Tp. HCM, ngày … tháng … năm 20…      

                   

 
 

NỘI DUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (KHÓA LUẬN) THẠC SĨ 

 

Họ và tên học viên: TRẦN THANH CHUNG Phái: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 02 – 10 – 1984  Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH  MSHV: 01708005 

1- TÊN ĐỀ TÀI: ÁP DỤNG LEAN ĐỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT CHO NHÀ 

MÁY CƠ KHÍ - TRƯỜNG HỢP DNTN HOÀNG GIA PHÁT 

2- NỘI DUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN / KHÓA LUẬN:   

STT Ý kiến của GVPB / Hội đồng Nội dung chỉnh sửa Chương, trang 

    

    

 

   

 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
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CÁC ĐẶC TRƯNG VÀ YÊU CẦU CỦA CÔNG TRÌNH TỐT NGHIỆP THẠC SĨ QTKD 
 

Hệ thống Đào tạo của khoa QLCN hiện có các dạng công trình tốt nghiệp theo các bậc học như sau:  

1. Luận án TS    2. LV thạc sĩ phương thức nghiên cứu    3. LV thạc sĩ phương thức course work    4. Khóa luận thạc sĩ    5. LV Đại học  

 Luận văn Thạc sĩ + BCKH 

(Phương thức nghiên cứu) 

Luận văn Thạc sĩ  

(Phương thức course work + luận văn) 

Luận văn Thạc sĩ + BCTK (Khóa luận Thạc sĩ) 

( Phương thức course work + khóa luận) 

Số tín chỉ  27tc 14tc 8tc 

Thời gian 

thực hiện 

 40 – 44 (2 học kỳ) 20 - 22 tuần (1 học kỳ) 14 - 16 tuần (1 học kỳ) 

GVHD 1 GV hướng dẫn (có thể có GV hướng dẫn phụ) 1 GV hướng dẫn (có thể có GV hướng dẫn phụ) 1 GV hướng dẫn (có thể có GV hướng dẫn phụ) 

Đánh giá 

Bảo vệ 

 Đề cương: Hội đồng thông qua đề cương 

 Luận văn: Theo quy chế SĐH 

 Đề cương: Hội đồng thông qua đề cương 

 Luận văn: Theo quy chế SĐH 

 Đề cương: Hội đồng thông qua đề cương. 

 Khóa luận: Theo quy chế SĐH 

Yêu cầu 

công bố 

khoa học 

 Phải có ít nhất 1 bài báo khoa học (đồng tác giả 

với GVHD) được chấp nhận đăng trên tạp chí 

trong danh sách được công nhận thì mới được 

tốt nghiệp. 

 

N/A 

 

N/A 

Khuyến 

khích  

 Nếu bài báo khoa học được chấp nhận đăng 

trước khi bảo vệ thì được cộng từ 0 – 1 điểm 

thưởng vào điểm luận văn. (Xem chi tiết trong 

quy chế SĐH). 

 Khuyến khích HV đăng ký đề tài NCKH 

 Nếu có bài báo khoa học được chấp nhận đăng 

trước khi bảo vệ thì được cộng từ 0 – 1 điểm 

thưởng vào điểm luận văn. (Xem chi tiết trong 

quy chế SĐH). 

 Khuyến khích HV đăng ký đề tài NCKH 

 

 

N/A 

Bản chất 

và nội 

dung 

 Là một nghiên cứu học thuật hoàn chỉnh ở mức 

độ đơn giản hơn so với luận án TS, nhằm đáp 

ứng nhu cầu sáng tạo tri thức lý thuyết. 

 Cũng có thể là một nghiên cứu sơ bộ làm tiền 

đề cho luận án TS sau này. 

 Thường thuộc dạng context-free or context-

bounded topic  

 Là một nghiên cứu ứng dụng (applied 

research) dạng mô tả hoặc nhân quả, nhằm đáp 

ứng nhu cầu thông tin phục vụ cho các nhà 

quản lý trong phạm vi cụ thể phục vụ cho quá 

trình ra quyết định hay ra chính sách. 

 Cũng có thể thuộc dạng context-specific 

(replicated in defferent context) 

 Là một đề án nhằm giải quyết một vấn đề trong 

QTKD. 

 

 Sử dụng tri thức và thông tin để đưa ra quyết 

định/ kế hoạch hành động (knowledge 

consumption - action orientation). 

 

Đóng góp 

chủ yếu 

 Tạo ra tri thức mới về lý thuyết. 

 Đóng góp mới có giá trị / ý nghĩa về học thuật. 

 Nhấn mạnh hàm ý lý thuyết và khả năng tổng 

quát hóa của kết quả nghiên cứu. 

 

 Tạo ra thông tin (mô tả hoặc nhân quả) trong 

một bối cảnh cụ thể.  

 Đóng góp có giá trị / ý nghĩa về ứng dụng.  

 Nhấn mạnh hàm ý quản trị/ cách sử dụng kết 

quả nghiên cứu. 

 Tạo ra các giải pháp quản trị hay kinh doanh 

cho các tổ chức hay DN. 

 Nhấn mạnh logic khoa học, tính cụ thể, tính 

sáng tạo và tính khả thi trong các giải pháp. 
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Phương 

pháp  
 Phương pháp NCKH cơ bản và nâng cao. 

 

 Phương pháp NCKH cơ bản.  Phương pháp phân tích và giải quyết vấn đề 

trong QTKD. 

Hình 

thức 

Luận 

văn/ 

Khóa 

luận 

 Dạng báo cáo nghiên cứu. 

 Quy mô khoảng 24.000 đến 30.000 từ, không 

kể phụ lục (hoặc 75 đến 100 trang A4 in 1 mặt). 

 Cấu trúc tổng quát có thể bao gồm (không nhất 

thiết mỗi mục bên dưới thành một chương): 

1. Giới thiệu/hình thành đề tài. 

2. Tổng quan lý thuyết  

3. Đề xuất khung nghiên cứu / mô hình nghiên 

cứu / giả thuyết nghiên cứu. 

4. Thiết kế nghiên cứu / phương pháp nghiên cứu 

5. Kết quả nghiên cứu. 

6. Thảo luận về kết quả (nhấn mạnh điểm mới và 

đóng góp về lý thuyết).  

7. Kết luận.  

8. Tài liệu tham khảo. 

9. Phụ lục. 

 

 Dạng báo cáo nghiên cứu.  

 Quy mô khoảng 18.000 đến 24.000 từ, không 

kể phụ lục (hoặc 50 đến 75 trang A4 in 1 mặt). 

 Cấu trúc tổng quát có thể bao gồm (không nhất 

thiết mỗi mục bên dưới thành một chương): 

1. Giới thiệu/hình thành đề tài 

2. Cơ sở lý thuyết / khung nghiên cứu / mô hình 

nghiên cứu / giả thuyết nghiên cứu. 

3. Thiết kế nghiên cứu / phương pháp nghiên 

cứu 

4. Kết quả và diễn dịch  

5. Hàm ý quản lý hoặc kiến nghị (nhấn mạnh 

việc áp dụng kết quả để giải quyết vấn đề). 

6. Kết luận  

7. Tài liệu tham khảo 

8. Phụ lục 

 

 Dạng Đề án quản lý hoặc Kế hoạch KD. 

 Quy mô khoảng 14.000 đến 18.000 từ, không 

kể phụ lục (hoặc 40 đến 50 trang A4 in 1 mặt). 

 Cấu trúc tổng quát có thể bao gồm: 

1. Tổng quan: Giới thiệu vấn đề cần giải quyết, ý 

nghĩa và phạm vi. Giới thiệu quan điểm tiếp cận 

và tiền đề.  

2. Cơ sở lý thuyết hoặc khung phân tích: nhằm tìm 

kiếm và lựa chọn phương pháp giải quyết vấn 

đề; từ đó đưa ra quy trình giải quyết. 

Nếu có phần nghiên cứu để bổ sung thông tin 

sơ cấp thì giới thiệu tóm tắt, còn chi tiết của 

nghiên cứu thì đưa vào phụ lục. 

3. Phân tích/tổng hợp các thông tin để đánh giá 

hiện trạng các yếu tố/ tầm quan trọng và ảnh 

hưởng của chúng 

4. Đề ra các phương án giải quyết; so sánh/đánh 

giá và lựa chọn giải pháp.  

5. Kế hoạch triển khai/hành động  

6. Kết luận 

7. Tài liệu tham khảo 

8. Phụ lục  

Tiêu chí 

và tỉ lệ 

đánh giá  

Nội dung Tỉ lệ % Nội dung Tỉ lệ % Nội dung Tỉ lệ % 

1. Giới thiệu/hình thành đề tài. 10 1. Giới thiệu/hình thành đề tài. 10 1. Tổng quan vấn đề cần giải quyết 10 

2. Tổng quan lý thuyết  10 2. Cơ sở lý thuyết  10 2. Cơ sở lý thuyết; khung phân tích;  5 

3. Khung nghiên cứu;  mô hình và/hoặc  giả 

thuyết nghiên cứu. 

10 3. Khung nghiên cứu; mô hình và/hoặc  giả 

thuyết nghiên cứu. 

10 3. Phương pháp phân tích; quy trình giải 

quyết. 

5 

4. Thiết kế nghiên cứu / phương pháp n/c  10 4. Thiết kế nghiên cứu / phương pháp n/c  10 4. Phân tích/tổng hợp/đánh giá các yếu tố 15 

5. Kết quả nghiên cứu. 10 5. Kết quả nghiên cứu và diễn dịch. 10 5. Các phương án giải quyết; đánh giá 

và lựa chọn giải pháp. 

15 

6. Thảo luận về kết quả  lý thuyết 10 6. Hàm ý hoặc kiến nghị quản lý 10 6. Kế hoạch triển khai/hành động  10 
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7. Hình thức, Văn phong, Tài liệu TK 10 7. Hình thức, Văn phong, Tài liệu TK 10 7. Hình thức, Văn phong, Tài liệu TK 10 

8. Trình bày khi bảo vệ 10 8. Trình bày khi bảo vệ 10 8. Trình bày khi bảo vệ 10 

9. Trả lời các câu hỏi của Hội đồng 20 9. Trả lời các câu hỏi của Hội đồng 20 9. Trả lời các câu hỏi của Hội đồng 20 

 

 

Ngày 24 tháng 08 năm 2015 

Trưởng khoa QLCN 
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HƯỚNG DẪN NỘP ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ 
 

Hướng dẫn nộp Đề cương Luận văn thạc sĩ: 

- HV nộp 01 quyển đề cương (có chữ ký của GVHD), bìa màu 

xanh da trời 

- Kết quả bảo vệ Lần 1: 

o Đạt loại A, B: Được thông qua nếu chỉnh sửa theo góp ý 

của HĐ, nộp lại Khoa (dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày bảo 

vệ) 

o Đạt loại C: nộp lại để bảo vệ lần 2 (Theo thời gian Khoa đã 

thông báo) 

- Kết quả bảo vệ Lần 2 

o Đạt loại A, B: Được thông qua nếu chỉnh sửa theo góp ý 

của HĐ, nộp lại Khoa (dự kiến sau 1 tuần kể từ ngày bảo 

vệ) 

o Đạt loại C: không được thông qua, phải đăng ký lại từ đầu 

cùng với đợt sau 

 

Hướng dẫn nộp Đề cương Khóa luân thạc sĩ: 

- HV nộp 01 quyển đề cương (có chữ ký của GVHD), bìa màu 

vàng 

- Kết quả bảo vệ Lần 1: 

o Đạt loại A, B: Được thông qua nếu chỉnh sửa theo góp ý 

của HĐ, nộp lại Khoa (dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày bảo 

vệ) 

o Đạt loại C: không đạt 

 

Lưu ý: Quyển đề cương phải được trình bày theo format quy định (từ 

trang 1 –7): 

- Trang bìa: có thêm tên của GVHD, tên HV, MSHV, tên đề tài 

phải được viết bằng 2 ngôn ngữ Anh và Việt 

- Tài liệu tham khảo: theo chuẩn APA 
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QUY ĐỊNH NỘP KHOÁ LUẬN THẠC SĨ 

 
 

Quy trình nộp KLThS gồm các bước sau: 

1. Trước khi bảo vệ: HV nộp cho Khoa QLCN 04 quyển khoá 

luận vào thời gian đã ghi trên lịch theo đúng format quy định 

(bìa mềm màu vàng, gáy xoắn, có chữ ký của cán bộ hướng 

dẫn). Lưu ý: Học viên nộp KLThS trễ sẽ bị trừ điểm, nộp trễ 1 

ngày sẽ bị trừ 0,5 điểm. 

2. Sau khi bảo vệ: Học viên chỉnh sửa lại nội dung khoá luận 

(nếu có yêu cầu của hội đồng bảo vệ), đóng gáy cứng theo 

format quy định (bìa cứng màu xanh dương đậm, chữ mạ 

vàng). 

Nộp cho Khoa 01 quyển khoá luận đã chỉnh sửa (có chữ ký 

của cán bộ hướng dẫn và chủ tịch hội đồng) để Khoa xem và 

ký duyệt khoá luận. Lưu ý: HV phải đính kèm “nội dung hiệu 

chỉnh khoá luận” theo mẫu của Khoa (nếu có chỉnh sửa) khi 

đưa cho Chủ tịch Hội đồng ký duyệt. 

3. Quyển Khoá luận được nộp lưu chiểu tại Thư viện trường (có 

chữ ký của cán bộ hướng dẫn, chữ ký của chủ tịch hội đồng, 

Khoa quản lý chuyên ngành) 

 

Sau khi bảo vệ xong, HV nộp khoá luận như sau: 

- Nộp cho Khoa 01 CD-ROM (gồm nội dung khoá luận + toàn 

bộ database) để lưu trữ 

- Nộp cho Thư viện trường 01 khoá luận đã chỉnh sửa (có chữ ký 

đầy đủ) + 02 CD-ROM 

(CD-ROM format theo quy định biểu mẫu 12) 
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QUY ĐỊNH NỘP LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 
 

Quy trình nộp LVThS gồm các bước sau: 

4. Trước khi bảo vệ: HV nộp cho Khoa QLCN 3 quyển luận văn 

vào thời gian đã ghi trên lịch theo đúng format quy định (bìa 

mềm màu xanh da trời, gáy xoắn, có chữ ký của cán bộ hướng 

dẫn). Lưu ý: Học viên nộp LVTN trễ sẽ bị trừ điểm, nộp trễ 1 

ngày sẽ bị trừ 0,5 điểm. 

5. Sau khi bảo vệ: Học viên chỉnh sửa lại nội dung luận văn (nếu 

có yêu cầu của hội đồng bảo vệ), đóng gáy cứng theo format 

quy định (bìa cứng màu xanh dương đậm, chữ mạ vàng). 

Nộp cho Khoa 01 quyển luận văn đã chỉnh sửa (có chữ ký của 

cán bộ hướng dẫn) để Khoa xem và ký duyệt luận văn. Lưu ý: 

HV phải đính kèm “nội dung hiệu chỉnh luận văn” theo mẫu 

của Khoa (nếu có chỉnh sửa) khi đưa cho Chủ tịch Hội đồng 

ký duyệt. 

Quyển luận văn được nộp lưu chiểu tại Thư viện trường (có 

chữ ký của cán bộ hướng dẫn, chữ ký của chủ tịch hội đồng, 

Khoa quản lý chuyên ngành) 

 

Sau khi bảo vệ xong, HV nộp luận văn như sau: 

- Nộp cho Khoa 01 CD-ROM (nội dung luận văn + toàn bộ 

database) để lưu trữ 

- Nộp cho Thư viện trường 01 luận văn đã chỉnh sửa (có chữ ký 

đầy đủ) + 02 CD-ROM 

(CD-ROM format theo quy định biểu mẫu 12) 

 


