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PHỤ LỤC XI 

HỒ SƠ BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2020/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 

… tháng … năm 2020 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi) 

 

Phụ lục 11.1. Công văn đề nghị của Đơn vị chuyên môn 

 
VIỆN CHĂN NUÔI 

TÊN ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /.......... Hà Nội,  ngày . . . .  tháng . . . .  năm 20 . . . 

V/v: Đề nghị cho phép nghiên cứu 

sinh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện. 

 

 

  Kính gửi: Viện trưởng Viện Chăn nuôi 

    Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

            

 Ông/bà . .  .  . . .  .  . . . . .  . . . . .  được công nhận là nghiên cứu sinh hình thức 

đào tạo . .  . . . . . . . .theo Quyết định số: . . .  . ngày . . . . /. . . . /. . . . . của Viện trưởng 

Viện Chăn nuôi 

 Sau thời gian học tập, nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo sau 

đại học và đã có đủ chứng chỉ các môn học theo quy định, đã hoàn thành luận án về đề tài: 

Thuộc chuyên ngành: 

Mã số: 

 Đơn vị chuyên môn (Bộ môn, Trung tâm và Phân Viện) đã tổ chức đánh giá luận 

án và nhận định luận án đã đạt các kết quả chính như sau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

Căn cứ kết quả đào tạo và đối chiếu với yêu cầu chất lượng luận án tiến sĩ, Đơn 

vị chuyên môn (Bộ môn, Trung tâm và Phân Viện) đề nghị Viện trưởng cho phép 

nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp 

Viện. 

 

        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN 

             (kí và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  Nếu NCS phải gia hạn học tập hoặc có các thay đổi đặc biệt thì đơn vị chuyên môn  

phải có thuyết minh  rõ trong công văn này. 
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Phụ lục 11.2.  Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện 

    

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN 

 

 

Kính gửi:  Viện Chăn nuôi 

  

Tên tôi là: 

 Công tác tại: 

 Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số ............/.......... ngày 

........./ ......../.........của Viện trưởng Viện Chăn nuôi, hình thức đào tạo 

.............................. thời hạn từ ngày......./....../......... đến ngày ....../......../.......; văn bản gia 

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

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

hoàn thành luận án tiến sĩ với đề tài: “” 

Chuyên ngành:      ;Mã số: 

Tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh, đã 

báo cáo luận án tiến sĩ tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở và đã được Hội 

đồng thông qua. 

Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Viện cho phép tôi được bảo vệ luận án tiến sĩ 

trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện. 

Tôi xin trân trọng cám ơn. 

                                                                                 

PHÒNG KHOA HỌC, ĐÀO TẠO VÀ HTQT 

(ký và ghi rõ họ tên) 
………, ngày …… tháng…… năm…… 

Nghiên cứu sinh 

(ký và ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG 
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Phụ lục 11.3. Văn bản đề nghị của người hướng dẫn nghiên cứu sinh 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VIỆN CHĂN NUÔI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Hà Nội, ngày ….. tháng….. năm 20… 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP NGHIÊN CỨU SINH  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

 

  Kính gửi: - Viện trưởng Viện Chăn nuôi 

    - Đơn vị chuyên môn …. 

- Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

     

  

Chúng tôi là /Tên tôi là: ......; Chức danh: ......; Học hàm ….Học vị: ..... 

    ......; Chức danh: ......; Học hàm ….Học vị: ..... 

Là người/ hai người hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh: ....... 

Tên đề tài luận án: “” 

Chuyên ngành:....... ; Mã số: ..... 

Chúng tôi/Tôi xin xác nhận nghiên cứu sinh: ....  đã báo cáo luận án tiến sĩ tại Hội 

đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, đã được Hội đồng thông qua. Luận án của 

nghiên cứu sinh đã được 2 phản biện độc lập nhất trí cho phép bảo vệ cấp Viện. Nghiên 

cứu sinh đã chỉnh sửa luận án theo ý kiến đóng góp của 2 phản biện độc lập. 

Đề nghị Viện trưởng Viện Chăn nuôi, Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT, cho 

phép nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện. 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

Người hướng dẫn 1 Người hướng dẫn 2 
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 11.4. Trích yếu luận án 

 

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

Yêu cầu: 

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

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

được tiêu chuẩn hóa. 

- Bản trích yếu luận án không dài quá 2 trang giấy A4. 

- Phần kết quả của luận án dài khoảng 200 - 300 chữ. 

Cấu trúc của bản trích yếu: 

Phần mở đầu: 

Họ tên nghiên cứu sinh: 

Tên đề tài luận án: 

Chuyên ngành:     ;Mã số: 

Người hướng dẫn khoa học: (chức danh khoa học, học vị) 

Tên cơ sở đào tạo: 

Phần nội dung: 

Mục đích và đối tượng nghiên cứu: 

Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: 

Các kết quả chính và kết luận: 

 

Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC                  

Người hướng dẫn 1 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Người hướng dẫn 2 

(ký và ghi rõ họ tên 

Nghiên cứu sinh 

(ký và ghi rõ họ tên 
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Phụ lục 11.5. Mẫu lý lịch khoa học 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Dùng cho nghiên cứu sinh) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:                                                                Giới tính: 

Ngày, tháng, năm sinh:                                            Nơi sinh: 

Quê quán:                                                                 Dân tộc: 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại liên hệ:   Cơ quan:                                   Nhà riêng: 

Fax:                                        E-mail: 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ      /       đến      / 

Nơi học (trường, thành phố): 

Ngành học: 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: 

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: 

Người hướng dẫn: 

2. Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo từ      /      đến       / 

Nơi học (trường, thành phố): 

Ngành học: 

Tên luận văn: 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 

Người hướng dẫn: 

3. Ngoại ngữ:  1. .....................................   Mức độ sử dụng: 

2. .....................................   Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
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IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu đã tham gia: 

 

TT Tê đề tài nghiên cứu/ 

Lĩnh vức ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, Bộ, 

ngành, địa phương) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

     

     

     

     

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, bài báo hội nghị khoa học, sách chuyên 

khảo, . . .) đã công bố (tên công trình, năm công bố, nơi công bố, . . .) 

 

 

 

Ngày  . . . .  tháng  . . . .  năm 20  . . . . 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC  Người khai  

(ký tên, đóng dấu) (ký, họ tên) 
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Phụ lục 11.6. Thông tin những đóng góp mới của luận án 

 

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 

Đề tài luận án:  “…” 

Chuyên ngành:   

Mã số:    

Nghiên cứu sinh: 

Người hướng dẫn khoa học:   1. 

                2. 

Cơ sở đào tạo:  

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 -  

  - 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 2 NGHIÊN CỨU SINH 

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) 
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