
  UBND TỈNH HÀ TĨNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH  

 

Số: ........./QĐ-ĐHHT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 30  tháng 3  năm 2012 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về hình thức khóa luận tốt nghiệp đại học 

của Trường Đại học Hà Tĩnh 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

- Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, 

ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; 

- Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Hà Tĩnh,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này “Quy định về hình thức trình bày khóa luận 

tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Hà Tĩnh”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng khoa, Trưởng bộ môn trực thuộc, Trưởng phòng Đào 

tạo, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, Trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

 
 

Nơi nhận: 
   - Như Điều 3; 

   - Giám hiệu (báo cáo) 

   - Lưu  ĐT. 

 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-ĐHHT, ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng) 

 

I. QUY CÁCH TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN 

1. Quy cách trình bày 

a. Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) được trình bày nghiêm túc - trang trọng theo font 

chữ Time New Roman…size:13-14; các nội dung mang tính kỹ thuật chuyên ngành trình 

bày bằng font riêng do khoa quy định. 

b. KLTN in một mặt trên giấy trắng A4; lề trái 3,5cm, các lề khác 2cm; cách dòng 

1.5 lines; before: 6pt; first line: 0.5’. 

c. Bố cục chung: Bìa cứng          Bìa phụ          Lời cảm ơn (nếu có)        Lời cam 

đoan           Mục lục          Mở đầu        Các chương nội dung         Kết luận      Tài liệu 

tham khảo           Phụ lục (nếu có). 

d. Trích dẫn, Chú thích, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Bìa: (theo mẫu). 

2. Bìa khóa luận 

a. Bìa ngoài khóa luận là bìa cứng, chữ in nhũ; màu bìa quy định như sau: Đối với 

nhóm ngành ngoài sư phạm màu nâu; nhóm ngành sư phạm màu xanh dương.  

Thông tin trên bìa cứng: (Mẫu 1a). 

Gáy KLTN có chữ in hoa với 3 thông tin: 

2012 * HỌ VÀ TÊN  * TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN (Mẫu 1b) 

b. Bìa trong (bìa phụ) là bìa mềm (Mẫu 1c) 

3. Lời cam đoan: (Mẫu 2) 

4. Mục lục: để ngay sau Lời cam đoan; Mục lục chỉ gồm chương và mục lớn nhất 

của chương (Mẫu 3). 

5. Phần mở đầu: (1 đến 3 trang) 

6. Tài liệu tham khảo/ Thư mục: (Mẫu 4) 

7. Trích dẫn, chú thích, chương mục, phụ lục: (Mẫu 5) 

II. CÁC MẪU VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN 

8. Danh sách Hội đồng chấm khóa luận: (Theo Quyết định thành lập Hội đồng) 

9. Phiếu nhận xét của giảng viên phản biện 1 và 2: (Mẫu 6) 

10. Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn: (Mẫu 7) 

11. Phiếu điểm của Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp (Mẫu 8) 

12. Bảng tổng hợp điểm khoá luận tốt nghiệp: (Mẫu 9) 



(Mẫu 1a) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

KHOA ………………………….. 

 

 

 

 

TÊN TÁC GIẢ (in hoa, cỡ chữ 14) 

 

 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI (in hoa đậm cỡ 18) 

 

 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (in hoa cỡ 16) 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: 

(học hàm, học vị, họ và tên) 

GS TS (TS; ThS;CN….)…………………….(chữ in hoa cỡ 14) 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, 20…. (cỡ 14) 

 



 

(Mẫu 1b) 
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HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN 

(Mẫu 1c) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

KHOA ……………………………… 

 

 

TÊN TÁC GIẢ (in hoa, cỡ chữ 14) 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI (in hoa đậm cỡ 18) 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (cỡ 16) 

Chuyên ngành ....................... 

Lớp: ......... Khóa: 20… - 20… 

 

 

 

 

 

                        Người hướng dẫn khoa học: 

                                               …………………………………… 

                                                    (học hàm, học vị, họ và tên) 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, 20…. (cỡ 14) 

(Mẫu 2) 
 



LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu 

trong khoá luận chưa được ai công bố dưới bất cứ hình thức nào. Tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. 

 

Hà Tĩnh, ngày….tháng……năm 20…. 

Tác giả 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



(Mẫu 3) 

MỤC LỤC 

 

MỞ ĐẦU Trang 

Lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu  

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu  

Lịch sử vấn đề  

Đóng góp của đề tài  

Bố cục khoá luận  

Chương 1. ....................................( In hoa đậm, cỡ 13)  

1.1. Chữ thường cỡ 13................................  

1.2.  ..................................................………  

1.3. ....................................................  

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

Chương 2. ...........................................................  

2.1. .......................  

2.2. ......................  

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

KẾT LUẬN……  

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………  

PHỤ LỤC: .....................................  

 



(Mẫu 4) 

TÀI LIỆU THAM KHẢO hoặc THƯ MỤC 

1. Trong từng tài liệu: 

[1]. Họ và tên tác giả, Tên sách , nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản 

[2]. Họ và tên tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản 

[3]. Nếu tài liệu chưa công bố, ghi (Tài liệu chưa công bố); nếu tài liệu nội bộ, ghi (Lưu 

hành nội bộ). 

2. Trong toàn bộ Thư mục: 

a. Số thứ tự tài liệu để trong dấu móc vuông, ví dụ: [1]. 

b. Sắp xếp theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả; nếu chữ cái thứ nhất giống nhau thì 

phân biệt theo chữ cái tiếp theo; nếu trùng chữ cái thì phân việt theo vần; trùng vần thì 

phân biệt theo dấu thanh. 

c. Tài liệu Việt Nam sắp trước, tài liệu nước ngoài sắp sau, hết tài liệu Việt Nam mới đến 

tài liệu nước ngoài.   

d. Nhiều người thì ghi: Nhiều tác giả, Nhiều soạn giả, Nhiều dịch giả: xếp theo chữ cái 

e. Nhiều tác giả nhưng có chủ nhiệm, chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm, chủ biên, ví 

dụ: Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên)… 

g. Tên cơ quan, địa phương: sử dụng chữ cuối cùng làm tên tác giả, ví dụ: Tỉnh Hà Tĩnh, 

Viện Vật lý… để xếp theo thứ tự chữ cái  T, L… 



 (Mẫu 5) 

TRÍCH DẪN, CHÚ THÍCH, CHƯƠNG MỤC, PHỤ LỤC 

1. TRÍCH DẪN 

a. Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác; 

b. Câu trích, đoạn trích để trong ngoặt kép và “in nghiêng”; 

c. Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trang. 

2. CHÚ THÍCH 

a. Chú thích các trích dẫn từ văn bản: để trong ngoặc vuông, ví dụ: [15; 177] nghĩa 

là : trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15 trong THƯ MỤC của khoá luận. 

b. Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong THƯ MỤC: đánh số 1, 2, 3… 

và chú thích ngay dưới trang. 

3. CHƯƠNG MỤC 

a. Khoá luận có tối thiểu 2 chương, số chương tối đa do GV hướng dẫn quyết định. 

b. Tên chương: IN HOA, ĐẬM, ĐỨNG; đánh số Chương: Chương 1, Chương 2… 

c. Tên mục cấp 1:  

In thường, đậm, đứng; đánh số theo số của chương: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2….; 

d. Tên mục cấp 2:  

In thường, đậm, nghiêng ; đánh số theo mục cấp 1: 1.1.1; 1.1.2; 2.2.1… 

e. Nếu có mục cấp nhỏ hơn: lựa chọn kiểu chữ và dấu hiệu khác để phân biệt. 

f. Quy ước kiểu chữ, cách đánh số chương mục giống nhau ở tất cả các chương mục. 

4. DUNG LƯỢNG: 

a. Dung lượng khóa luận KH Xã hội và Kinh tế: từ 40 đến 70 trang; 

b. KH Tự nhiên- Công nghệ: 30 đến 60 trang; 

c. Không tính số trang của PHỤ LỤC 

5. PHỤ LỤC: Tùy theo đề tài; nếu có Phụ lục, để sau THƯ MỤC. 



(Mẫu 7) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

KHOA.............................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU NHẬN XÉT 
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

 

Họ và tên người hướng dẫn:……………………………………………………………………….. 

Học hàm, học vị………………………Đơn vị công tác:…………………………………………… 

 

NỘI DUNG NHẬN XÉT 

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

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

Của sinh viên:(ghi rõ họ và tên) ......................................................., Lớp: ............................ 

1. Nhận xét về vai trò, vị trí quan trọng của đế tài, những đóng góp của tác giả trong thực 

hiện đề tài? 

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

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

2. Nhận xét tổng quan về trình độ, năng lực, tinh thần thái độ, trách nhiệm… của sinh viên 

trong quá trình làm khóa luận:  

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

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

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

3. Đánh giá tổng quan về nội dung và hình thức của khóa luận:  

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

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

4. Đề nghị: (Chếch vào ô đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ) 

Đồng ý cho bảo vệ  

Không đồng ý cho bảo vệ  

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 20… 

Giảng viên hướng dẫn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



(Mẫu 6) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

KHOA.............................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN  

 

 
Họ và tên người nhận xét:………………………………………………Phản biện:…………….... 

Học hàm, học vị………………………Đơn vị công tác:…………………………………………… 
 

NỘI DUNG NHẬN XÉT 

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

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

Của sinh viên:(ghi rõ họ và tên) ......................................................., Lớp: ............................ 

1. Ưu điểm:  

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

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

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

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

2. Hạn chế:  

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

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

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

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

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

3. Kết luận: 

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

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

Đồng ý cho bảo vệ trước Hội đồng  

Không đồng ý cho bảo vệ trước Hội đồng  

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 20… 

PHẢN BIỆN  

(Ký, ghi rõ họ tên) 



(Mẫu 8) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

KHOA.............................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐIỂM 
CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN 

 

Họ và tên giảng viên:………………………………………Trách nhiệm HĐ:…………………… 

Học hàm, học vị………………………Đơn vị công tác:…………………………………………… 
 

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

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

Của sinh viên:(ghi rõ họ và tên) ......................................................., Lớp: ............................ 

 

1. Nhận xét, đánh giá: (Nội dung, bố cục, trích dẫn tài liệu tham khảo, trình độ, năng lực, kỉ năng, 

trình bày…của sinh viên). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Kết luận 

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

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

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

Điểm 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 20… 

GIÁM KHẢO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



(Mẫu 9) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

KHOA.............................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM 
CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT  NGHIỆP 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-ĐHHT, ngày    tháng    năm 20   , của Hiệu trưởng về 

việc thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp năm 20   ) 

 

TT Họ và tên sinh viên 
Điểm của các thành viên HĐ Điểm TB 

GK1 GK2 GK3 GK4 GK5  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Hà Tĩnh, ngày    tháng     năm 20 
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

 

 

 


