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PHỤ LỤC IX 

MẪU GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA VÀ BỔ SUNG 

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

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

 

Phụ lục 9.1. Giải trình các ý kiến sửa chữa và bổ sung theo kết luận của Hội 

đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN SỬA CHỮA VÀ BỔ SUNG THEO KẾT LUẬN CỦA 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ 

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:    

Tên luận án: 

Chuyên ngành: 

Mã số: 

Người hướng dẫn khoa học: 

Sau khi có kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở nghiên cứu sinh xin 

được: (tiếp thu, sửa chữa, bảo lưu ý kiến, quan điểm). 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH 

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

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

(ký và ghi rõ họ tên 

 

 

Chữ ký của hai phản biện, của thành viên hội đồng đề nghị chỉnh sửa bổ sung và của 

phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 
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Phụ lục 9.2. Giải trình các ý kiến sửa chữa và bổ sung theo ý kiến của phản biện 

độc lập 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN SỬA CHỮA VÀ BỔ SUNG 

LUẬN ÁN THEO Ý KIẾN CỦA PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP 
 

Họ và tên nghiên cứu sinh:    

Tên luận án: 

Chuyên ngành: 

Mã số: 

Người hướng dẫn khoa học: 

Sau khi có ý kiến của 02 phản biện độc lập nghiên cứu sinh xin được: (tiếp thu, 

sửa chữa, bảo lưu ý kiến, quan điểm). 

 

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 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Người hướng dẫn phải xem lại kỹ bản giải trình của nghiên cứu sinh đã nghiêm túc: Sửa chữa, 

bổ sung, bảo lưu (giải trình khi bảo lưu), phát hiện các vấn đề khác về chuyên môn để tiếp tục 

hoàn thiện hồ sơ bảo vệ hay tiếp tục sửa chữa. 

 

 

 

  


