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PHỤ LỤC  

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Quyết định số 4807-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021  

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)  

 

 

Phụ lục 1 

DANH SÁCH MỘT SỐ CHỨNG CHỈ TIẾNG NƢỚC NGOÀI MINH CHỨNG  

CHO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƢỜI DỰ TUYỂN 

 

Stt Ngôn ngữ Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận Trình độ/Thang điểm 

1 Tiếng Anh 

TOEFL iBT Từ 46 trở lên 

IELTS Từ 5.5 trở lên 

Cambridge Assessment 

English 

B2 First/B2 Business 

Vantage/Linguaskill 

Thang điểm: từ 160 trở lên 

2 Tiếng Pháp 
CIEP/Alliance 

française diplomas 

TCF từ 400 trở lên 

DELF B2 trở lên 

Diplôme de Langue 

3 Tiếng Đức 

Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 trở lên 

The German TestDaF language 

certificate 

TestDaF level 4 (TDN 4) trở 

lên 

4 Tiếng Trung Quốc 
Chinese Hanyu Shuiping 

Kaoshi(HSK) 
HSK level 4 trở lên 

5 Tiếng Nhật 
Japanese Language Proficiency 

Test (JLPT) 
N3 trở lên 

6 Tiếng Nga 

ТРКИ - Тест по русскому 

языку как иностранному 

(TORFL - Test of Russian as a 

Foreign Language) 

TPKИ-2 trở lên 

7 

Các ngôn ngữ 

tiếng nƣớc ngoài 

khác 

Chứng chỉ đánh giá theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

Từ bậc 4 trở lên 
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Phụ lục 2 

MẪU BÀI LUẬN DỰ XÉT TUYỂN NCS CỦA THÍ SINH  

 
 

Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích 

cực của ngƣời viết, trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung 

cấp một hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những thông tin mới mẻ (không lặp lại 

những thông tin có thể thấy trong hồ sơ nhƣ kết quả  học tập, nghiên cứu…).  

Bài luận dài từ 10 đến 15 trang, gồm những nội dung chính sau đây: 

1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu. 

2. Mục tiêu và mong muốn đạt đƣợc khi đăng ký đi học NCS. 

3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển). 

4. Những dự định và kế hoạch để đạt đƣợc những mục tiêu mong muốn. 

5. Dự kiến hƣớng nghiên cứu sẽ đƣợc triển khai. 

6. Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa 

khác); kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự 

định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình 

học tập trƣớc đây và những kinh nghiệm đã có. Lý  giải về những khiếm 

khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ nhƣ kết quả học đại học, thạc sĩ 

chƣa cao… 

7. Đề xuất ngƣời hƣớng dẫn (nếu có) 
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Phụ lục 3  

KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU TOÀN KHÓA  

CỦA NGHIÊN CỨU SINH 

 

 Cơ sở đào tạo:…………………………………… 

 Họ và tên nghiên cứu sinh:……………………… 

 Tên đề tài:……………………………………….. 

 Ngành, chuyên ngành đào tạo:………………….. 

 Mã ngành đào tạo:………………………………. 

 

Năm học 
Nội dung học tập,  

nghiên cứu 

Khối lƣợng học tập, 

nghiên cứu đăng ký 
Kết quả dự kiến 

Năm thứ 1    

Năm thứ 2    

Năm thứ 3    

Năm thứ 4    

                                   

                                            (Kế hoạch từng năm có thể cụ thể đến mỗi quý trong năm)  

          

            CÁN BỘ HƢỚNG DẪN                                       NGHIÊN CỨU SINH 
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Phụ lục 4 

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN  

VÀ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 
 

 

I. Chuyên đề tiến sĩ  

 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do thực hiện chuyên đề 

2. Mục đích, nhiệm vụ của chuyên đề 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề 

  3.1. Đối tượng nghiên cứu 

  3.2. Phạm vi nghiên cứu  

4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

              4.1. Cơ sở lý luận 

             4.2. Phương pháp nghiên cứu  

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn  

6. Kết cấu của chuyên đề 

 

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 

 Chƣơng 1 (hoặc Vấn đề 1)…. 

 Chƣơng 2 (hoặc Vấn đề 2)…. 

 ……….. 

KẾT LUẬN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC (nếu có) 
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II. Chuyên đề tổng quan 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do thực hiện chuyên đề  

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của chuyên đề 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề 

  3.1. Đối tượng nghiên cứu 

  3.2. Phạm vi nghiên cứu  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

5. Kết cấu của chuyên đề 

NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

1. Nội dung 1 (hoặc chƣơng 1) 

      1.1…  

      1.2... 

2. Nội dung 2 (hoặc chƣơng 2) 

      2.1… 

      2.2… 

3. Kết luận và hƣớng nghiên cứu tiếp theo của luận án  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC THAM KHẢO (nếu có) 
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Phụ lục 5 

QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 

 1. Híng dÉn chung 

      - LuËn án đƣợc viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, kiểu chữ Times New 

Roman, cì ch÷ 14, mã UNICODE, trªn mét mÆt giÊy tr¾ng khæ A4 (210 x 297 mm), 

từ 150 đến tối đa 180 trang chính văn, kh«ng kÓ phÇn tµi liÖu tham kh¶o vµ phÇn phô 

lôc; mËt ®é ch÷ b×nh thêng (kh«ng ®îc nÐn hoÆc kÐo d·n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷); 

d·n dßng ®Æt ë chÕ ®é 1,5 lines; lÒ trªn 3,5 cm; lÒ díi 3 cm; lÒ tr¸i 3,5 cm; lÒ ph¶i 2 

cm. Sè trang ®îc ®¸nh ë gi÷a, phÝa trªn ®Çu mçi trang giÊy. NÕu cã b¶ng biÓu, h×nh vÏ 

tr×nh bµy theo chiÒu ngang khæ giÊy th× ®Çu b¶ng lµ lÒ tr¸i cña trang.  

- Luận án đîc tr×nh bµy râ rµng, m¹ch l¹c, kh«ng ®îc tÈy xo¸; cã ®¸nh sè 

b¶ng biÓu, h×nh vÏ, ®å thÞ. LuËn án ®ãng b×a mềm (bảo vệ cấp cơ sở và cấp học viện), 

đóng bìa cứng, chữ vàng sau khi hoàn thiện và nộp thƣ viện các cấp.  

 2. Tiết và tiểu tiết 

      a) C¸c tiết và tiểu tiết cña luËn án ®îc tr×nh bµy vµ ®¸nh sè thµnh nhãm sè, nhiÒu 

nhÊt gåm bèn ch÷ sè víi sè thø nhÊt chØ sè ch¬ng (vÝ dô 4.1.2.1 chØ tiÓu tiết 1 nhãm tiÓu 

tiết 2 tiết 1 ch¬ng 4). T¹i mçi nhãm tiÓu tiết ph¶i cã Ýt nhÊt hai tiÓu tiết, nghÜa lµ kh«ng 

thÓ cã tiÓu tiết 2.1.1 mµ kh«ng cã tiÓu tiết 2.1.2 tiÕp theo trong mét tiÓu tiết. 

b) B¶ng biÓu, h×nh vÏ, ph¬ng tr×nh 

     - ViÖc ®¸nh sè b¶ng biÓu, h×nh vÏ, ph¬ng tr×nh ph¶i g¾n víi sè ch¬ng (vÝ dô 

h×nh 3.4 cã nghÜa lµ h×nh thø 4 trong ch¬ng 3). Mäi ®å thÞ, b¶ng biÓu lÊy tõ c¸c nguån 

kh¸c ph¶i ®îc trÝch dÉn ®Çy ®ñ (vÝ dô “Nguån: Bé T¯i chÝnh 1996”). Nguån ®îc 

trÝch dÉn ph¶i ®îc liÖt kª chÝnh x¸c trong danh môc tµi liÖu tham kh¶o. §Çu ®Ò cña 

b¶ng biÓu ghi phÝa trªn b¶ng, ®Çu ®Ò cña h×nh vÏ ghi phÝa díi h×nh. Th«ng thêng, 

nh÷ng b¶ng ng¾n vµ ®å thÞ nhá ph¶i ®i liÒn víi phÇn néi dung ®Ò cËp tíi c¸c b¶ng vµ ®å 

thÞ nµy ë lÇn thø nhÊt. C¸c b¶ng dµi cã thÓ ®Ó ë nh÷ng trang riªng nhng còng ph¶i tiÕp 

theo ngay phÇn néi dung ®Ò cËp tíi b¶ng nµy ë lÇn ®Çu tiªn. 

      - C¸c b¶ng réng vÉn nªn tr×nh bµy theo chiÒu ®øng dµi 297 mm cña trang giÊy, 

chiÒu réng cña trang giÊy cã thÓ h¬n 210 mm. Chó ý gÊp trang giÊy nµy nh minh ho¹ 

ë h×nh 1 sao cho sè vµ ®Çu ®Ò cña h×nh vÏ hoÆc b¶ng vÉn cã thÓ nh×n thÊy ngay mµ 

kh«ng cÇn më réng tê giÊy. C¸ch lµm nµy còng gióp ®Ó tr¸nh bÞ ®ãng vµo g¸y cña luËn 
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v¨n phÇn mÐp giÊy bªn trong hoÆc xÐn rêi mÊt phÇn mÐp gÊp bªn ngoµi. Tuy nhiªn nªn 

h¹n chÕ sö dông c¸c b¶ng qu¸ réng nµy. 

 

 

      

 

 

 

 

  
 

C¸ch gÊp trang giÊy réng h¬n 210 mm 

Trong mäi trêng hîp, bèn lÒ bao quanh phÇn v¨n b¶n vµ b¶ng biÓu vÉn nh 

quy ®Þnh t¹i phÇn 2.2 ë trªn. 

§èi víi nh÷ng trang giÊy cã chiÒu ®øng h¬n 297 mm (b¶n ®å, b¶n vÏ...) th× cã 

thÓ ®Ó trong mét phong b× cøng ®Ýnh bªn trong b×a sau luËn án. 

- Trong luËn án, c¸c h×nh vÏ ph¶i ®îc vÏ s¹ch sÏ b»ng mùc ®en ®Ó cã thÓ sao 

chôp l¹i; cã ®¸nh sè vµ ghi ®Çy ®ñ ®Çu ®Ò, cì ch÷ ph¶i b»ng cì ch÷ sö dông trong v¨n 

b¶n luËn án. Khi ®Ò cËp ®Õn c¸c b¶ng biÓu vµ h×nh vÏ ph¶i nªu râ sè cña h×nh vµ b¶ng 

biÓu ®ã (vÝ dô “... ®îc nªu trong b°ng 4.1” hoÆc “(xem h×nh 3.2)” m¯ kh«ng ®îc viÕt 

“... ®îc nªu trong b°ng díi ®©y” hoÆc “trong ®å thÞ cña X v¯ Y sau”. 

- ViÖc tr×nh bµy ph¬ng tr×nh to¸n häc trªn mét dßng ®¬n hoÆc dßng kÐp lµ tuú 

ý, tuy nhiªn ph¶i thèng nhÊt trong toµn luËn án. Khi ký hiÖu xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn th× 

ph¶i gi¶i thÝch vµ ®¬n vÞ tÝnh ph¶i ®i kÌm ngay trong ph¬ng tr×nh cã ký hiÖu ®ã. NÕu 

cÇn thiÕt, danh môc cña tÊt c¶ c¸c ký hiÖu, ch÷ viÕt t¾t vµ nghÜa cña chóng cÇn ®îc 

liÖt kª vµ ®Ó ë phÇn ®Çu cña luËn án. TÊt c¶ c¸c ph¬ng tr×nh cÇn ®îc ®¸nh sè vµ ®Ó 

trong ngoÆc ®¬n ®Æt bªn phÝa lÒ ph¶i. NÕu mét nhãm ph¬ng tr×nh mang cïng mét sè 

th× nh÷ng sè nµy còng ®îc ®Ó trong ngoÆc, hoÆc mçi ph¬ng tr×nh trong nhãm ph¬ng 

tr×nh (5.1) cã thÓ ®îc ®¸nh sè lµ (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3). 

 3. ViÕt t¾t trong luận án 

Kh«ng l¹m dông viÖc viÕt t¾t trong luËn án; không sử dụng các chữ viết tắt 

trong tên chƣơng, tiết, tiểu tiết của luận an. ChØ viÕt t¾t nh÷ng tõ, côm tõ hoÆc thuËt 

ng÷ ®îc sö dông nhiÒu lÇn trong luËn án. Kh«ng viÕt t¾t nh÷ng côm tõ dµi, nh÷ng 

195 

   297 

160 

185 
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mÖnh ®Ò; kh«ng viÕt t¾t nh÷ng côm tõ Ýt xuÊt hiÖn trong luËn án. NÕu cÇn viÕt t¾t 

nh÷ng tõ, thuËt ng÷, tªn c¸c c¬ quan, tæ chøc... th× ®îc viÕt t¾t sau lÇn viÕt thø nhÊt cã 

kÌm theo ch÷ viÕt t¾t trong ngoÆc ®¬n. NÕu luËn án cã nhiÒu ch÷ viÕt t¾t th× ph¶i cã 

b¶ng danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t (xÕp theo thø tù ABC) ë phÇn ®Çu luËn án. 

 4. Các chƣơng, phần, mục của luận án 

4.1. MỞ ĐẦU: 

- Lý do chọn đề tài (phải nêu đƣợc những vấn đề cấp thiết về lý luận, thực tiễn 

hoặc cả lý luận và thực tiễn cần nghiên cứu).  

- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu (trong đó, cơ sở lý luận nêu rõ quan 

điểm nghiên cứu dựa trên cơ sở nào, các lý thuyết nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận 

án; Phƣơng pháp nghiên cứu phải nêu và mô tả rõ từng phƣơng pháp đƣợc sử dụng để 

nghiên cứu trong luận án).  

- Giả thuyết nghiên cứu (Giả thiết nghiên cứu là những vấn đề đặt ra cần nghiên 

cứu, giải quyết trong luận án và mong muốn đạt đƣợc). 

- Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

- Điểm mới của luận án  

- Kết cấu của luận án  

4.2. Các chƣơng tiếp theo: 

- Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

Chƣơng này phải phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan trực 

tiếp đến đề tài luận án đã đƣợc công bố ở trong và ngoài nƣớc, qua đó xác định rõ mục 

tiêu nghiên cứu của luận án.  

- Chƣơng 2 và các chƣơng tiếp theo trình bày cơ sở lý luận của vấn đề nghiên 

cứu (chƣơng này cần làm rõ khung lý thuyết của luận án, giải mã các khái niệm công 

cụ nghiên cứu; phƣơng pháp và lý thuyết nghiên cứu; tiêu chí khảo sát, đánh giá vấn 

đề nghiên cứu…) và thực trạng khảo sát, đánh giá vấn đề nghiên cứu, giải pháp và 

khuyến nghị khoa học… 

4.3. KẾT LUẬN (VÀ KIẾN NGHỊ nếu có), trình bày những những kết luận rút 

ra từ kết quả nghiên cứu; kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo. 
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4.4. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN 

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN  

4.5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

4.6. PHỤ LỤC (nếu có) 

 5. Phô lôc cña luËn án 

PhÇn nµy bao gåm nh÷ng néi dung cÇn thiÕt nh»m minh häa hoÆc bæ trî cho néi 

dung luËn án nh sè liÖu, mÉu biÓu, tranh ¶nh ... NÕu luËn án sö dông nh÷ng c©u tr¶ lêi 

cho mét b¶n c©u hái th× b¶n c©u hái mÉu nµy ph¶i ®îc ®a vµo phÇn Phô lôc ë d¹ng 

nguyªn b¶n ®· dïng ®Ó ®iÒu tra, th¨m dß ý kiÕn; kh«ng ®îc tãm t¾t hoÆc söa ®æi. C¸c 

tÝnh to¸n mÉu tr×nh bµy tãm t¾t trong b¶ng biÓu còng cÇn nªu trong Phô lôc cña luËn 

án. Phô lôc kh«ng ®îc dµy h¬n phÇn chÝnh cña luËn án.  
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6. Mẫu trang Mục lục của luận án 

 
N

g
u

y
Ô

n
 …

…
…

…
…

…
. 

 

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 

 

Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia  

hå chÝ minh 

Häc viÖn b¸o chÝ vµ tuyªn truyÒn 
 

 

 

NgUYÔN ……………. 

 

 

 

 
L

u
Ë

n
 Á
N
 T
IẾ
N

 s
Ü ..... 

 

VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRONG 

THỜI KỲ MỚI  

 
 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ ……… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hµ Néi 
2021 

 

Hµ Néi - 2021 
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7. MÉu trang b×a lãt  
 

 

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 

 

Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia  

hå chÝ minh 

Häc viÖn b¸o chÝ vµ tuyªn truyÒn 
 

 

 

 

NguyÔn……………….. 
 

 

 
 

 

 
 

VAI TRÕ CỦA THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRONG 

THỜI KỲ MỚI 

 
 

 Ngành/Chuyên ngµnh:....... 
                                                    M· sè:   ………. 

 

 

 

luËn ÁN TIẾN sÜ …….. 
 

 

 

 

Ngêi híng dÉn khoa häc:……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hµ Néi - 2021 
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8. Quy định về tài liệu tham khảo trong luận án 

- Tµi liÖu tham kh¶o ®îc xÕp riªng theo tõng ng«n ng÷ (ViÖt, Anh, Ph¸p, 

§øc, Nga, Trung, NhËt ...). C¸c tµi liÖu b»ng tiÕng níc ngoµi ph¶i gi÷ nguyªn 

v¨n, kh«ng phiªn ©m, kh«ng dÞch, kÓ c¶ tµi liÖu b»ng tiÕng Trung Quèc, NhËt ... 

(®èi víi nh÷ng tµi liÖu b»ng ng«n ng÷ cßn Ýt ngêi biÕt cã thÓ thªm phÇn dÞch 

tiÕng ViÖt ®i kÌm theo mçi tµi liÖu). 

- Tµi liÖu tham kh¶o xÕp theo thø tù ABC hä tªn t¸c gi¶ luËn án theo th«ng 

lÖ cña tõng níc: 

+ T¸c gi¶ lµ ngêi níc ngoµi: xÕp thø tù ABC theo hä. 

+ T¸c gi¶ lµ ngêi ViÖt Nam: xÕp thø tù ABC theo tªn nhng vÉn gi÷ 

nguyªn thø tù th«ng thêng cña tªn ngêi ViÖt Nam, kh«ng ®¶o tªn lªn tríc hä 

+ Tµi liÖu kh«ng cã tªn t¸c gi¶ th× xÕp theo thø tù ABC tõ ®Çu cña tªn c¬ 

quan ban hµnh b¸o c¸o hay Ên phÈm, vÝ dô: Tæng côc Thèng kª xÕp vµo vÇn T, 

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o xÕp vµo vÇn B, v.v... 

- Tµi liÖu tham kh¶o lµ s¸ch, luËn v¨n, b¸o c¸o ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng 

tin sau: 

 + tªn c¸c t¸c gi¶ hoÆc c¬ quan ban hµnh (kh«ng cã dÊu ng¨n c¸ch) 

 + (n¨m xuÊt b¶n), (®Æt trong ngoÆc ®¬n, dÊu phÈy sau ngoÆc ®¬n) 

 + tªn s¸ch, luËn v¨n hoÆc b¸o c¸o, (in nghiªng, dÊu phÈy cuèi tªn) 

 + nhµ xuÊt b¶n, (dÊu phÈy cuèi tªn nhµ xuÊt b¶n) 

 + n¬i xuÊt b¶n. (dÊu chÊm kÕt thóc tµi liÖu tham kh¶o) 

- Tµi liÖu tham kh¶o lµ bµi b¸o trong t¹p chÝ, bµi trong mét cuèn s¸ch ... 

ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin sau: 

 + tªn c¸c t¸c gi¶ (kh«ng cã dÊu ng¨n c¸ch) 
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 + (n¨m c«ng bè), (®Æt trong ngoÆc ®¬n, dÊu phÈy sau ngoÆc ®¬n) 

 + “tªn b¯i b¸o”, (®Æt trong ngoÆc kÐp, kh«ng in nghiªng, dÊu phÈy cuèi 

tªn) 

 + tªn t¹p chÝ hoÆc tªn s¸ch, (in nghiªng, dÊu phÈy cuèi tªn) 

          + tËp (kh«ng cã dÊu ng¨n c¸ch) 

 + (sè), (®Æt trong ngoÆc ®¬n, dÊu phÈy sau ngoÆc ®¬n) 

 + c¸c sè trang. (g¹ch ngang gi÷a hai ch÷ sè, dÊu chÊm kÕt thóc) 

CÇn chó ý nh÷ng chi tiÕt vÒ tr×nh bµy nªu trªn. NÕu tµi liÖu dµi h¬n mét dßng 

th× nªn tr×nh bµy sao cho tõ dßng thø hai lïi vµo so víi dßng thø nhÊt 1cm ®Ó phÇn tµi 

liÖu tham kh¶o ®îc râ rµng vµ dÔ theo dâi. C¸ch tr×nh bµy trang tµi liÖu tham kh¶o 

(xem Phụ lục). 

- Cách trích dẫn: 

+ Mäi ý kiÕn, kh¸i niÖm cã ý nghÜa, mang tÝnh chÊt gîi ý kh«ng ph¶i cña 

riªng t¸c gi¶ vµ mäi tham kh¶o kh¸c ph¶i ®îc trÝch dÉn vµ chØ râ nguån trong 

danh môc Tµi liÖu tham kh¶o cña luËn án. Ph¶i nªu râ c¶ viÖc sö dông nh÷ng ®Ò 

xuÊt hoÆc kÕt qu¶ cña ®ång t¸c gi¶. NÕu sö dông tµi liÖu cña ngêi kh¸c vµ cña 

®ång t¸c gi¶ (b¶ng, biÓu, h×nh vÏ, c«ng thøc, ®å thÞ, ph¬ng tr×nh, ý tëng... ) mµ 

kh«ng chó dÉn t¸c gi¶ vµ nguån tµi liÖu th× luËn án kh«ng ®îc duyÖt ®Ó b¶o vÖ. 

+ Kh«ng trÝch dÉn nh÷ng kiÕn thøc phæ biÕn, mäi ngêi ®Òu biÕt còng nh 

kh«ng lµm luËn án nÆng nÒ víi nh÷ng tham kh¶o trÝch dÉn. ViÖc trÝch dÉn, tham 

kh¶o chñ yÕu nh»m thõa nhËn nguån cña nh÷ng ý tëng cã gi¸ trÞ vµ gióp ngêi 

®äc theo ®îc m¹ch suy nghÜ cña t¸c gi¶, kh«ng lµm trë ng¹i viÖc ®äc luËn án. 

+ NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn ®îc mét tµi liÖu gèc mµ ph¶i trÝch dÉn 

th«ng qua mét tµi liÖu kh¸c th× ph¶i nªu râ c¸ch trÝch dÉn nµy, ®ång thêi tµi liÖu 

gèc ®ã kh«ng ®îc liÖt kª trong danh môc Tµi liÖu tham kh¶o cña luËn án. 

+ Khi cÇn trÝch dÉn mét ®o¹n Ýt h¬n hai c©u hoÆc bèn dßng ®¸nh m¸y th× 

cã thÓ sö dông dÊu ngoÆc kÐp ®Ó më ®Çu vµ kÕt thóc phÇn trÝch dÉn. NÕu cÇn 

trÝch dÉn dµi h¬n th× ph¶i t¸ch phÇn nµy thµnh mét ®o¹n riªng khái phÇn néi 
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dung ®ang tr×nh bµy, víi lÒ tr¸i lïi vµo thªm 2 cm. Khi nµy më ®Çu vµ kÕt thóc 

®o¹n trÝch nµy kh«ng ph¶i sö dông dÊu ngoÆc kÐp. 

 

2. Trình bày Tài liệu tham khảo 

tµi liÖu tham kh¶o 

TiÕng ViÖt 

1. Qu¸ch Ngäc ¢n (1992), “Nh×n l¹i hai n¨m ph¸t triÓn lóa lai”, Di truyÒn häc 

øng dông, 98(1), tr.10-16. 

2. Bé N«ng nghiÖp & PTNT (1996), B¸o c¸o tæng kÕt 5 n¨m (1992 – 1996) ph¸t 

triÓn lóa lai, Hµ Néi. 

3. NguyÔn H÷u §èng, §µo Thanh B»ng, L©m Quang Dô, Phan §øc Trùc (1997), 

§ét biÕn – C¬ së lý luËn vµ øng dông, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 

4. NguyÔn ThÞ GÊm (1996), Ph¸t hiÖn vµ ®¸nh gi¸ mét sè dßng bÊt dôc ®ùc c¶m 

øng nhiÖt ®é, LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc N«ng nghiÖp, ViÖn Khoa häc kü 

thuËt N«ng nghiÖp ViÖt Nam, Hµ Néi. 

5. Vâ ThÞ Kim HuÖ (2000), Nghiªn cøu chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh..., LuËn ¸n 

TiÕn sÜ Y khoa, Trêng §¹i häc Y Hµ Néi, Hµ Néi. 

.... 

TiÕng Anh 

10. Anderson J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Chesse Case, 

American Economic Review, 75(1),pp. 178-90. 

11. Borkakati R. P., Virmani S. S. (1997), Genetics of thermosensitive genic 

male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7. 

12. Boulding K. E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London. 

13. Burton G. W. (1998), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (pennisetum 

glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231. 

14. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing. 

15. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II. 

Rome. 

16. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban 

Households in Vietnam, Departement of Economics, Economic 

Research Report, Hanoi. 
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Phụ lục 6 

TRÌNH TỰ BUỔI ĐÁNH GIÁ  

CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VÀ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ  

 

      1. Đại diện Ban Quản lý Đào tạo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

       2. Đọc Quyết định thành lập Hội đồng; 

           3. Chủ tịch Hội đồng công bố số lƣợng thành viên Hội đồng có mặt và các điều 

kiện để NCS đƣợc tiến hành b¶o vÖ chuyên đề tổng quan/chuyên đề tiến sĩ; 

4. Thƣ kí Hội đồng thông báo các điều kiện khác (nếu có); 

5. NCS trình bày tóm tắt nội dung chuyên đề tổng quan/chuyên đề tiến sĩ (mỗi 

chuyên đề trình bày tối đa 10 phút, có thể trình bày từng chuyên đề hoặc trình bày 

cả 4 chuyên đề); 

6. Các thành viên trong Hội đồng nhận x t, nêu câu h i; 

7. Các đại biểu tham dự nhận x t, đặt câu h i hoặc phát biểu ý kiến (nếu có);  

8. Nghiên cứu sinh trả lời câu h i và các ý kiến trao đổi (nếu có); 

9. Hội đồng họp riêng, hoàn thiện biên bản và cho điểm vào phiếu; 

10. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận và kết quả đánh giá; 

11. Nghiên cứu sinh phát biểu ý kiến; 

12. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi đánh giá. 
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Phụ lục 7 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ BUỔI ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ 
 

 

I. Hồ sơ xin bảo vệ luận án cấp cơ sở 

1. Đơn xin bảo vệ luận án cấp cơ sở (theo mẫu) 

2. Bản Nhận x t của cán bộ hƣớng dẫn hoặc tập thể cán bộ hƣớng dẫn, đồng 

ý cho NCS bảo vệ luận án ở cấp cơ sở. 

3. Lý lịch khoa học (theo mẫu); 

4. Bản sao công chứng bảng điểm, văn bằng đại học, thạc sĩ; bảng điểm bổ 

sung môn học, các học phần đào tạo tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ. 

5. Danh sách đề nghị Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở gồm 15 ngƣời của 

khoa đào tạo tiến sĩ theo quy định. 

6. 01 bản luận án đóng bìa mềm;  

7. Một bộ sao chụp các công trình đã đƣợc công bố: trang bìa, mục lục và toàn 

bài. 

8.  Một bản dự kiến danh sách gửi tóm tắt luận án đến các cơ quan, nhà khoa 

học theo quy định. 

9. 02 bản nhận x t luận án của hai phản biện đồng ý thông qua luận án 

(trƣớc khi bảo vệ 7 ngày). 

II. Trình tự buổi đánh giá luận án cấp cơ sở 

1. Đại diện Ban Quản lý đào tạo tuyên bố lý do, đọc quyết định thành lập 

Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở; 

2. Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, các điều 

kiện để NCS đƣợc tiến hành đánh giá luận án cấp cơ sở và chƣơng trình làm 

việc; 

3. Thƣ ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học, bảng điểm của NCS và các 

điều kiện để NCS đƣợc bảo vệ luận án cấp cơ sở; 

4. NCS trình bày tóm tắt những nội dung chính của luận án (không đọc 

nguyên văn các bản tóm tắt theo hình thức soạn s n từ văn bản giấy hoặc các 

slides trên máy chiếu, thời gian trình bày tối đa là 30 phút); 

5. Hai phản biện đọc nhận xét, nêu câu h i và các nội dung cần trao đổi; 
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6. Các thành viên c n lại trong Hội đồng nhận xét, nêu câu h i và các nội 

dung cần trao đổi, sửa chữa hoặc bổ sung;  

7. Những ngƣời tham dự đặt câu h i hoặc phát biểu ý kiến về những kết 

quả đạt đƣợc, những điểm mới của luận án, những vấn đề chƣa giải quyết đƣợc, 

những điểm cần bổ sung hoặc sửa chữa (nếu có); 

8. NCS trả lời các câu h i và các ý kiến trao đổi; 

9. Ngƣời hƣớng dẫn đọc nhận xét; 

10. Nếu không còn vấn đề tranh luận hoặc các vấn đề đã đƣợc làm rõ, 

Hội đồng họp riêng, cho ý kiến đánh giá vào phiếu (theo mẫu).  

 11. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng; 

12. Nếu luận án đạt yêu cầu thì Hội đồng thông qua danh sách các cơ 

quan và cá nhân để gửi tóm tắt luận án; 

 13. Thƣ kí Hội đồng hoàn thành biên bản và bản kết luận chính thức về 

những kết quả đạt đƣợc, những điểm cần sửa chữa về luận án của buổi họp đánh 

giá (theo quy định), trình Hội đồng và công bố công khai trƣớc Hội đồng. 
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Phụ lục 8 

HỒ SƠ, QUY TRÌNH VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP 
 

I. Hồ sơ phản biện độc lập 

1. Khoa đào tạo đề xuất danh sách Hội đồng chấm luận án cấp Học viện (Khoa 

đào tạo). 

2. Biên bản buổi đánh giá luận án cấp Bộ môn (Học viện). 

3. Bản xác nhận các điểm đã sửa chữa, bổ sung có chữ kí của NCS, cán bộ 

hƣớng dẫn, Chủ tịch Hội đồng (01 bản, NCS). 

4. Danh dách gửi tóm tắt luận án đã đƣợc Hội đồng thông qua (Học viện). 

5. Đơn xin bảo vệ cấp Học viện (theo mẫu, NCS). 

6. Bản sao chụp những bài báo, công trình công bố liên quan đến đề tài luận án 

của NCS theo thứ tự thời gian (đóng bìa mềm, trên bìa ngoài ghi rõ tên đề tài, 

chuyên ngành, mã số) mỗi bài gồm trang bìa, mục lục, toàn bài, trong đó có 

hai bộ xóa tên NCS và các thông tin cá nhân ở mục lục và đầu mỗi bài công 

trình đó (03 bộ, NCS). 

7.  Văn bản đồng ý của các đồng tác giả nếu công trình đồng tác giả (01 bản nếu 

có, NCS).  

8.  Tóm tắt luận án viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh trong đó có 02 bản không có 

thông tin về NCS, cán bộ hƣớng dẫn và cơ sở đào tạo (03 bản, NCS).  

9.  Bản luận án đóng bìa mềm, trong đó 02 bản không có thông tin về NCS, cán 

bộ hƣớng dẫn và Học viện Báo chí và Tuyên truyền (03 bản, NCS)  

II. Quy trình tổ chức lấy ý kiến phản biện độc lập 

1 .  Ban Quản lý Đào tạo chuẩn bị 2 bản luận án, 2 bản tóm tắt luận án tiếng 

Việt, 2 bản danh mục các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài luận 

án, giấy mời phản biện độc lập, kinh phí phản biện, giấy biên nhận luận án không có 

các thông tin liên quan đến NCS, ngƣời hƣớng dẫn và cơ sở đào tạo; 

2. Danh sách các nhà khoa học cùng ngành/chuyên ngành hoặc gần chuyên 

ngành với đề tài của NCS; 

3. Giám đốc Học viện quyết định lựa chọn hai phản biện chính thức; 

4. Đại diện Ban Quản lý Đào tạo chuyển hồ sơ phản biện độc lập (luận án, tóm 
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tắt luận án, danh mục các công trình khoa học, giấy mời phản biện độc lập, kinh phí, 

giấy biên nhận) đến các phản biện; 

5. Khi có kết quả phản biện (gồm 2 bản, một bản không có thông tin và một bản 

có đầy đủ thông tin cá nhân của phản biện độc lập), Ban Quản lý Đào tạo trình Giám 

đốc Học viện kết quả phản biện và thực hiện các bƣớc tiếp theo;  

6. Chuyển bản nhận x t không có thông tin cá nhân của phản biện cho NCS;  

7. NCS tiến hành sửa chữa luận án và làm bản giải trình về những điểm đã bổ 

sung, sửa chữa (nếu có) theo yêu cầu của phản biện độc lập. Bản giải trình phải chỉ rõ 

các nội dung đã bổ sung, sửa chữa hoặc biện luận cho những nội dung không bổ sung 

sửa chữa trong luận án, NCS và ngƣời hƣớng dẫn kí xác nhận vào bản giải trình và 

nộp cho cơ sở đào tạo; 

 8. Trƣờng hợp nếu có một ý kiến hoặc cả hai ý kiến của phản biện độc lập 

không tán thành, các thủ tục sẽ đƣợc thực hiện theo quy định. 

9. Các văn bản khác liên quan đến quá trình phản biện sẽ do Giám đốc Học viện 

quy định. 

III. Xử lý kết quả phản biện độc lập 

 1. Bản giải trình về việc tiếp thu, sửa chữa luận án có chữ kí của NCS và Cán 

bộ hƣớng dẫn. 

2. Hai bản thông tin về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ, viết bằng cả 

tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu).   

3. Trƣờng hợp NCS đƣợc phản biện độc lập yêu cầu đọc lại luận án hoặc không 

đồng ý thông qua lần 1, NCS phải chuẩn bị 1 hoặc 2 bộ hồ sơ nhƣ lần đầu. 
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Phụ lục 9 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ VÀ TRÌNH TỰ BUỔI ĐÁNH GIÁ  

LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN 

 

I. Hồ sơ đề nghị bảo vệ  

1. Đơn xin bảo vệ luận án cấp Học viện theo mẫu (01 bản, NCS); 

2. Biên bản phiên họp đánh giá luận án cấp cơ sở, có chữ ký của Chủ tịch 

Hội đồng và Thƣ ký Hội đồng (01 bản, Học viện); 

3. Bản giải trình các điểm đã bổ sung, sửa chữa của NCS sau bảo vệ (01 bản, 

Học viện); 

4. Danh sách các đơn vị và cá nhân đƣợc gửi tóm tắt luận án (01 bản, Học viện); 

5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm bổ sung (nếu có, 01 bản, NCS); 

6. Trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án 

(bằng tiếng Việt và tiếng Anh). Nội dung gồm: tên luận án; tên chuyên ngành và mã 

số; tên NCS và khoá đào tạo; chức danh khoa học, học vị, tên ngƣời hƣớng dẫn; tên 

Học viện; nội dung ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những 

luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án; họ tên, chữ kí của 

ngƣời hƣớng dẫn và NCS (01 bản, NCS) 

 7. Các văn bản liên quan khác theo quy định của Học viện. 

II. Khi có Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, 

trƣớc khi bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh phải nộp: 

 1. 09 cuốn luận án đóng bìa mềm. 

 2. 07 bản nhận x t của các thành viên Hội đồng, 03 bản nhận của cơ quan và 15 

bản nhận x t của các cá nhân đƣợc gửi nhận x t bản tóm tắt (5 đã đƣợc Hội đồng cấp 

Bộ môn thông qua), các nhận x t đồng ý cho NCS đƣợc đƣa luận án ra bảo vệ đã đƣợc 

gửi về Học viện. 

 3. Toàn văn luận án, tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) và trang 

thông tin về những kết luận mới của luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) đăng trên 

Cổng thông tin điện tử của Học viện. 

 4. Nộp Thƣ viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền 01 cuốn luận án ít nhất 30 

ngày trƣớc ngày bảo vệ (có giấy biên nhận). 

 5 Đăng báo Nhân dân về thời gian và địa điểm bảo vệ luận án trƣớc 10 ngày. 

II. Trình tự buổi đánh giá 
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1. Đại diện Học viện tuyên bố lý do, đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá 

luận án cấp Học viện và mời Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp; 

2. Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, vắng mặt, các điều 

kiện để đƣợc tiến hành đánh giá luận án cấp Học viện quy định và công bố chƣơng trình 

làm việc; 

3. Thƣ ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học, bảng điểm của NCS và các điều kiện 

để NCS đƣợc bảo vệ luận án; 

4. Các thành viên hội đồng và những ngƣời tham dự nêu câu h i hoặc ý kiến 

thắc mắc (nếu có) về lý lịch khoa học và quá trình đào tạo của NCS; 

5. NCS trình bày nội dung luận án, thời gian không quá 30 phút; không đọc bản 

tóm tắt luận án hoặc văn bản chuẩn bị trƣớc (bản giấy hoặc slides); 

6. Các phản biện đọc nhận xét; 

7. Các thành viên Hội đồng và những ngƣời tham dự đóng góp ý kiến và 

nêu câu h i với NCS; 

8. Thƣ ký Hội đồng đọc bản tổng hợp các nhận x t của các cơ quan, tổ chức, 

các nhà khoa học khác (nhận x t qua bản tóm tắt); 

 9. NCS trả lời các câu h i; 

10. Ngƣời hƣớng dẫn đọc nhận xét; 

 11. Hội đồng họp riêng, bầu ban kiểm phiếu gồm 3 ngƣời (1 trƣởng ban và 2 

ủy viên, trƣởng ban không là Chủ tịch Hội đồng), b  phiếu kín và thảo luận thông qua 

quyết nghị của Hội đồng; 

12. Trƣởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu; 

13. Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả đánh giá luận án và đọc quyết nghị 

của Hội đồng; 

14. NCS phát biểu ý kiến; 

15. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ. 
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Phụ lục 10 

HOÀN THIỆN HỒ SƠ SAU BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN 
 

  

  Sau khi bảo vệ thành công luận án trƣớc Hội đồng bảo vệ luận án cấp Học 

viện, hồ sơ đề nghị cấp bằng tiến sĩ gồm: 

 1. Nộp Thƣ viện Quốc gia (lấy giấy biên nhận) gồm 01 cuốn luận án đóng bìa 

cứng mạ chữ vàng, ở cuối luận án, sau phần phụ lục đóng thêm: Quyết định thành lập 

Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, Danh sách Hội đồng chấm luận án cấp Học 

viện, 7 bản nhận x t của 7 thành viên trong hội đồng (sắp theo thứ tự Quyết định, có 

chữ kí sống và xác nhận chữ kí), Biên bản và  Nghị quyết của Hội đồng chấm luận án 

cấp Học viện; Văn bản báo cáo chi tiết các điểm đã bổ sung, sửa chữa trong luận án 

theo nghị quyết của hội đồng (có xác nhận của chủ tịch hội đồng); 01 bản tóm tắt luận 

án; 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung luận án và tóm tắt luận án.   

 2. Biên bản buổi bảo vệ luận án cấp Học viện (04 bản). 

 3. Nghị quyết của Hội đồng chấm luận án cấp Học viện (04 bản). 

 4. Bản nhận x t của tập thể cán bộ hƣớng dẫn (02 bản). 

 5. Bản tổng hợp nhận x t luận án và tóm tắt luận án (03 bản). 

 6. Trƣờng hợp nếu phải thẩm định luận án, NCS cần phải chuẩn bị 03 bộ tài liệu 

(gồm 03 luận án, 03 tóm tắt luận án, 03 bộ các công trình đã công bố). 
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Phụ lục 11 

CÁC THỦ TỤC KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

1. Đơn xin bảo vệ luận án cấp cơ sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ 

 

Kính gửi:  Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

     Ban Chủ nhiệm Khoa.................................. 
 

Tên tôi là:...................................... 

Công tác tại:.............................................. 

Tôi đƣợc công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số............ -QĐ/HVBCTT-ĐT, 

hình thức đào tạo....., thời hạn từ ngày............/............./............đến ngày........./.........../.........../; 

văn bản gia hạn, thay đổi hƣớng dẫn, đổi đề tài số............, ngày.......tháng........năm............ 

(nếu có văn bản về những thay đổi trong quá trình đào tạo thì ghi tiếp ở đây). 
 

Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành 

luận án tiến sĩ với đề tài:......................................................................................... 

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

Thuộc chuyên ngành:.................................. 

Mã số chuyên ngành:.................................. 

Tôi đã hoàn thành chƣơng trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh và công 

bố....... bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nƣớc và đã đƣợc tập thể hƣớng dẫn đồng ý cho 

bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở.  

Vì vậy, tôi viết đơn này đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho ph p tôi đƣợc 

bảo vệ luận án trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Cơ sở. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn. 

  Hà Nội, ngày............tháng..........năm.............. 

                          Nghiên cứu sinh  

                                                                                      (ghi rõ họ, tên và chữ kí) 
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2. Đơn xin bảo vệ luận án cấp Học viện  
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN 

 

Kính gửi: ................................................................................................................... 

 

Tên tôi là:...................................... 

Cơ quan công tác:.............................................. 

Tôi đƣợc công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số........-QĐ/HVBCTT-ĐT, hình 

thức đào tạo....., thời hạn từ ngày............/............./............đến ngày........./.........../.........../; văn bản 

gia hạn, thay đổi hƣớng dẫn, đổi đề tài số............, ngày.......tháng........năm............ (nếu có văn bản 

về những thay đổi trong quá trình đào tạo thì ghi tiếp ở đây). 
 

Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành luận 

án tiến sĩ với đề tài:.............................................................................................. ……………… 

Thuộc ngành, chuyên ngành:....................... 

Mã số chuyên ngành:.................................. 

Tôi đã hoàn thành chƣơng trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh, đã báo cáo 

luận án tại cơ sở đào tạo và đã đƣợc Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở, phản biện độc lập 

thông qua. 

Vậy tôi viết đơn này đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho ph p tôi đƣợc bảo vệ 

luận án trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Học viện. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn. 

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

                                                                                                 Ngƣời làm đơn  

                                                                                         (ghi rõ họ, tên và chữ kí) 
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3. Đơn xin gia hạn học tập  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC TẬP 
 

Kính gửi:      Ban Giám đ c Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

         Ban Quản lý đào tạo  

         Ban Chủ nhiệm Khoa, Viện............................................................... 
 

 

Tên tôi là:................................................................................................................................. 

Công tác tại:.....................................................................................................................................................  

Tôi đƣợc công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số............-QĐ/HVBCTT-ĐT 

ngày...../......./........ của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hình thức đào 

tạo.........................thời hạn từ ngày............/............./............đến ngày........./.........../.........../. 

 Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay, vì lý 

do…………………………..…..  nên tôi chƣa hoàn thành luận án tiến sĩ với đề tài đƣợc giao. Vì vậy, 

tôi viết đơn này đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho ph p tôi đƣợc gia hạn ….. tháng 

để tôi có đủ thời gian hoàn thành luận án theo Quy định hiện hành. Tôi hứa sẽ hoàn thành luận án 

trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các quy định khác của Học viện. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 

     Hà Nội, ngày..................tháng................năm................... 

      ĐƠN VỊ QUẢN LÝ                                            NGHIÊN CøU SINH 

    (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận)                                  (ký,ghi rõ họ, tên) 
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4. Viết trích yếu luận án  

 

HƢỚNG DẪN VIẾT TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

1. Yêu cầu: 

Bản trích yếu cần phản ánh trung thực và khách quan những nội dung chính của 

luận án, diễn đạt chính xác, ngắn gọn và súc tích, sử dụng các thuật ngữ đã đƣợc tiêu 

chuẩn hóa. Các công thức, phƣơng trình, biểu bảng có thể đƣa vào trích yếu nếu đó là nội 

dung chính của luận án. Hạn chế xuống d ng, không viết tắt, trừ trƣờng hợp một từ hay 

một tổ hợp từ đƣợc nhắc đi nhắc lại trên ba lần thì đƣợc viết tắt sau lần viết đầy đủ thứ 

nhất có kèm chữ viết tắt trong ngoặc đơn. 

Bản trích yếu không dài quá 02 trang. Phần kết quả của luận án dài khoảng 200 – 

300 chữ 

2. Cấu trúc của bản trích yếu 

a. Tóm tắt mở đầu: 

- Tên tác giả 

- Tên luận án 

- Ngành khoa học của luận án. Mã số 

- Tên cơ sở đào tạo 

b. Nội dung bản trích yếu: 

- Mục đích và đối tƣợng nghiên cứu của luận án. 

- Các phƣơng pháp nghiên cứu đã sử dụng (đối với những phƣơng pháp quen biết 

thì không cần giải thích). 

- Các kết quả chính và kết luận: Những vấn đề khoa học đã đƣợc giải quyết, ý nghĩa 

lí luận và thực tiễn (nếu là đề tài phát triển công nghệ mới thì cần nêu ý kiến đánh giá về 

mặt chất lƣợng và tiêu chuẩn), các mục tiêu khác đã đạt đƣợc. 

 

Cuối bản trích yếu là chữ kí của NCS và ngƣời hƣớng dẫn.   
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           5. Danh sách gửi tóm tắt luận án 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                                                                                                                                                                                   

DANH SÁCH GỬI TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Của Nghiên cứu sinh:......................................................................................................... 

Cơ quan công tác:.............................................................................................................. 

Về đề tài:........................................................................................................................... 

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

Mã số:................................................................................................................................. 

Cán bộ hƣớng dẫn:............................................................................................................ 

I. CÁC CƠ QUAN 

TT TÊN NCS ĐỊA CHỈ 

1   

2....   

25   

II. CÁC NHÀ KHOA HỌC 

TT HỌC HÀM, HỌC VỊ, HỌ VÀ TÊN CHUYÊN NGÀNH CƠ QUAN CÔNG TÁC ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI 

1     

2     

.....     

40     
 

                                                                                                                            Xác nhận của cơ sở đào tạo 
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  6. Đề xuất Hội đồng đánh giá chuyên đề và luận án các cấp  
 

   

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

KHOA,VIỆN………………………. 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 

                                                                                                                                                   

 

ĐỀ XUẤT DANH SÁCH HỘI ĐỒNG………. 

 

Của Nghiên cứu sinh:...................................................................... 

Đề tài: .......................................................................................................................... 

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

Ngành/chuyên ngành:................................................................................ 

Ngƣời hƣớng dẫn:........................................................................... 

 

TT Học hàm, học vị, họ và tên 
Ngành/chuyên 

ngành 
Cơ quan công tác 

Trách nhiệm  

trong Hội đồng 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10…     

15     

 

(Danh sách Hội đồng gồm … thành viên) 

  

                                                                                          TRƢỞNG KHOA, VIỆN 
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Phụ lục 12 

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH  

BẢO VỆ LUẬN ÁN CÁC THÁNG TRONG NĂM 

 

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ  

TRỰC TIẾP 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

                            ..., ngày …tháng… năm.... 

  

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

(Tháng .... năm ....) 

 

STT 
Họ và tên 

NCS 

Số, ngày 

quyết định 

công nhận 

NCS 

Tên đề 

tài 

Ngành, mã 

số 

Ngày bảo vệ 

luận án tại Hội 

đồng đánh giá 

của cơ sở đào 

tạo 

Kết quả 

đánh giá 
Ghi chú 

                

  

  Lãnh đạo cơ sở đào tạo 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 13 

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NCS ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM 

 

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ  

TRỰC TIẾP 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

                                               ..., ngày …tháng… năm.... 

 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH NĂM …. 

I. Danh sách nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu trong năm ... 
 

STT
1
 

Họ và 

tên 

NCS 

Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Mã số 

CCCD/ 

Hộ 

chiếu 

Quốc 

tịch 

Khóa 

đào 

tạo
2
 

Số, 

ngày 

quyết 

định 

công 

nhận 

NCS 

Tên ngƣời 

hƣớng dẫn 

độc lập 

hoặc đồng 

hƣớng 

dẫn
1
 

Tên ngƣời 

đồng hƣớng 

dẫn 2 (nếu có) 

Đơn 

vị 

công 

tác 

của 

ngƣời 

hƣớng 

dẫn 

ngoài 

cơ sở 

Tên 

đề 

tài 

luận 

án 

Ngành, 

mã số 

Tên 

đề tài 

luận 

án 

sau 

khi 

điều 

chỉnh 

(nếu 

có) 

Số, 

ngày 

quyết 

định 

công 

nhận 

học vị 

tiến sĩ 

                

Công 

tác 

tại 

cơ sở 

đào 

tạo 

Công 

tác 

ngoài 

cơ sở 

đào 

tạo 

Công tác 

tại cơ 

sởđàotạo 

Công 

tác 

ngoài 

cơ sở 

đào 

tạo 

          

1               x                 

2                     x           

II. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy và hƣớng dẫn NCS 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Chức 

danh 

khoa học 

(GS/PGS) 

Trình 

độ 

Mã số 

CCCD/ 

Hộ 

chiếu 

Số lƣợng 

NCS 

đang 

hƣớng 

dẫn 

Số lƣợng 

công bố 

khoa học 

trong vòng 

05 năm
3
 

Thời gian 

giảng dạy 

ở trình độ 

đại học 

hoặc thạc 

sĩ 

Danh hiệu 

Nghệ sĩ Ƣu 

tú hoặc 

Nghệ sĩ 

Nhân dân 

1                       

2                       
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III. Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo gắn với hoạt động đào tạo NCS 

 

STT Tên đề tài Cấp phê duyệt Thời gian thực hiện Tên NCS tham gia 

          

          

 

IV. Tồn tại, hạn chế (nếu có) 

V. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục 

VI. Kiến nghị của cơ sở đào tạo 

  

  Lãnh đạo cơ sở đào tạo 

(Ký tên và đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 


