
 

PHỤ LỤC IV 

 

HỒ SƠ BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ  

VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN 

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

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

 

Phụ lục 4.1. Đơn xin bảo vệ chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

ĐƠN XIN BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN 

  

Kính gửi:   Viện trưởng Viện Chăn nuôi 

                               Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT  

Tôi tên là:  

Hiện công tác tại:  

Là nghiên cứu sinh thuộc cơ sở đào tạo Viện Chăn nuôi, Chuyên ngành: . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;Mã số: . . . . . . . . . . . . . . . .  theo Quyết định số ....... 

ngày  tháng   năm 20 . . . . của Viện trưởng Viện Chăn nuôi. 

Tên đề tài luận án: “….” 

Người hướng dẫn khoa học:   1.  

                                                   2.  

Sau một thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án tiến sĩ, 

đến nay tôi đã hoàn thành 2 Chuyên đề tiến sĩ và 1 Tiểu luận tổng quan như sau: 

1- Chuyên đề 1: “………” 

2- Chuyên đề 2: “………” 

3- Tiểu luận tổng quan: “…………” 

Đề nghị Viện Chăn nuôi và Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

cho phép tôi bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan. 

Trân trọng cảm ơn.                                                                              

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

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) 

   

PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HTQT    VIỆN TRƯỞNG 
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Phụ lục 4.2. Quy định đối với chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 

 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 

Dung lượng chuyên đề dài khoảng 15-20 trang, in trên khổ giấy trắng A4, 

sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 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 

3,0 cm; lề dưới 3,0 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2,0 cm. Số trang được đánh ở giữa, 

phía dưới mỗi trang, đóng bìa mềm, hình thức theo qui định, gồm những nội dung 

sau đây: 

Trang bìa (theo mẫu) 

Trang phụ bìa (theo mẫu) 

Mục lục 

Bảng chú thích các ký hiệu, đơn vị đo, từ viết tắt, thuật ngữ. 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

PHẦN II: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 

PHẦN III: KẾT LUẬN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tài liệu tham khảo cập nhật 10 năm trở lại chiếm tối thiểu 30% 

 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TIỂU LUẬN TỔNG QUAN 

 

Dung lượng tiểu luận tổng quan dài khoảng 30 trang, trình bày tương tự 

chuyên đề và gồm những nội dung sau đây: 

Trang bìa (theo mẫu) 

Trang phụ bìa (theo mẫu) 

Mục lục 

Bảng chú thích các ký hiệu, đơn vị đo, từ viết tắt, thuật ngữ. 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1 Nêu tính cấp thiết của các vấn đề cần nghiên cứu 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

PHẦN II: Tình hình nghiên cứu (vấn đề liên quan đến đề tài luận án) 



 

2.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước    

2.1.1. Ngoài nước  

2.1.2. Trong nước  

2.2. Các vấn đề còn tồn tại 

PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT CÁC TỒN TẠI 

(Giải pháp, phương pháp nghiên cứu..... ) 

PHẦN IV: KẾT LUẬN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tài liệu tham khảo cập nhật 10 năm trở lại chiếm tối thiểu 30%,  

Nghiên cứu sinh trình bày bằng PowerPoint (không quá 20 phút) trước Hội 

đồng đánh giá Tiểu luận tổng quan. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: 

- Chất lượng thông tin chuyên môn   60% 

- Chất lượng trình bày bài viết   10% 

- Chất lượng trình bày PowerPoint  10% 

- Trả lời câu hỏi của Hội đồng   20% 
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Mẫu trang bìa: 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(in hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14) 

VIỆN CHĂN NUÔI 

(in hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14, đậm) 

 

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ 

(in hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14) 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ/TIỂU LUẬN TỔNG QUAN   

(in hoa, Times New Roman, cỡ chữ 16, đậm) 

 

Chuyên đề số ... (Nếu là chuyên đề) 

(Times New Roman, cỡ chữ 14, đậm) 

 

 

TÊN CHUYÊN ĐỀ (HOẶC TIỂU LUẬN TỔNG QUAN) 

(in hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI – 20. . . . (in hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14) 



 

Trang phụ bìa: 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(in hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14) 

VIỆN CHĂN NUÔI 

(in hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14, đậm) 

 

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ 

(in hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14) 

 

 

Chuyên đề số ... (hoặc Tiểu luận tổng quan) 

(Times New Roman, cỡ chữ 14, đậm) 

 

TÊN CHUYÊN ĐỀ (HOẶC TIỂU LUẬN TỔNG QUAN) 

(In hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14) 

 

                         Tên luận án tiến sĩ: 

                              (Times New Roman, cỡ chữ 14, đậm) 

                          Chuyên ngành: 

                          Mã số: 

                            (Times New Roman, cỡ chữ 14) 

                            NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:  

                                        (In hoa, Times New Roman, cỡ chữ 12) 

                                                                            1.                                                          

                                                                                  2. 

                                                       (Times New Roman, cỡ chữ 14, đậm)                               

 

 

HÀ NỘI – 20. . . . (In hoa, Times New Roman, cỡ chữ 14) 

  

 


