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Lời cảm ơn 

- Lời cảm ơn để sinh viên thể hiện lòng biết ơn và cảm tưởng của mình đến các cá nhân, 

cơ quan, các tổ chức có tham gia giúp đỡ về kiến thức hay tài chính trong quá trình học 

tập và thực tập tốt nghiệp.  

- Lời cảm ơn được viết cô đọng không dài quá 1 trang đánh máy. 

  



 

Xác nhận và cam đoan 

Phần này sinh viên tự viết để thể hiện cam kết về tính trung thực của mình về kết 

quả của KL. Nếu đề tài được thực hiện là một phần hay toàn phần của một Đềtài/Dự 

án nào (từ nguồn kinh phí không phải của cá nhân) đều phải thể hiện trong phần 

này…. 

(Lưu ý : đây là điều kiện bắt buộc về cam kết về đạo đức trong nghiên cứu)  

  



 

Tóm tắt (gồm trang tiếng Việt và trang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) 

- Tóm tắt là phần thu gọn cả công trình nghiên cứu, nên phải được trình bày một cách rõ 

ràng, câu văn phải được chỉnh lý cả về ý và văn phạm. Tóm tắt được trình bày là một 

đoạn văn từ 250 – 400 từ (không quá 01 trang A4), trong đó thể hiện tóm lược được các 

nội dung sau *NHƯNG KHÔNG VIẾT THÀNH CÁC ĐOẠN VĂN RIÊNG LẺ”: 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu   

Nội dung chính và phương pháp thực hiện  

Tóm lược kết quả nỗi bật cho từng nội dung nghiên cứu. 

Tóm lược kết luận 

+ Từ khóa: 3 - 5 từ khóa (In nghiêng): vị trí của từ khóa: cách một dòng sau khi 

kết thúc tóm tắt. 

- Trong phần này không trình bày các thảo luận dài, không có các bảng số, biểu đồ và các 

trích dẫn.  

- Tóm tắt phải thể hiện đủ các phần nêu trên và liên kết nhau thành một đoạn văn, không 

xuống hàng thành nhiều đoạn văn, không được viết gạch đầu dòng theo kiểu liệt kê. 

  



 

Trang tóm tắt bằng tiếng Anh (ABSTRACT) gồm các phần: 

+ ABSTRACT (chữ in, canh giữa) 

+ Tựa khóa luận bằng tiếng Anh (chữ in, canh giữa) 

+ Nội dung (chuyển ngữ cho cả phần tóm tắt tiếng Việt): sau tựa khóa luận, xuống 

hàng, bỏ một dòng, kế tiếp là phần nội dung (gồm các phần a, b, c, d) như trong tóm tắt 

tiếng Việt) 

+ Từ khóa 

ABSTRACT 

Effect of  

The aims of this study were to …………………….. In conclusión,………. 

Keywords: Virus, bacteria, genome 

  



 

MỤC LỤC 

Mục lục là trang giúp cho người đọc sơ bộ nắm được nội dung của khóa luận và tìm 

nhanh các phần cần tra cứu. Trang mục lục liệt kê tất cả tên các trang, chương, mục và 

tiểu mục, với số trang tương ứng. Nếu tên mục, tiểu mục quá dài (hơn 01 hàng), có thể 

lược bỏ phần sau của câu sao cho tên của một mục hoặc tiểu mục và số trang tương ứng 

chỉ nằm trong 01 hàng. 

Ví dụ:          

Trang 

Lời cảm ơn ..................................................................................................................... i 

Tóm tắt .......................................................................................................................... ii 

Summary ..................................................................................................................... iii 

 

  



 

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

- Trang Danh sách các chữ viết tắt: dùng liệt kê các ký hiệu, các chữ viết tắt sử dụng trong 

khóa luận và được trình bày theo thứ tự ABC và phải được chú dẫn đầy đủ ngay sau chữ 

viết tắt đó.  

Ví dụ: FAO: Food and Agriculture Organization 

  IRRI: International Rice Research Institute 

  



 

DANH SÁCH CÁC BẢNG 

- Trang Danh sách các bảng: dùng liệt kê tất cả các Bảng có trong khóa luận với vị trí số trang 

tương ứng, bao gồm số Bảng và tựa Bảng (cách trình bày giống phần mục lục).  

Ví dụ: 

Trang 

Bảng 4.4 Ảnh hưởng của yếu tố giống và xử lý nhiệt đến chiều cao chồi dứa ...................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH SÁCH CÁC HÌNH 

 

- Trang Danh sách các hình: dùng liệt kê tất cả tựa các hình có trong khóa luận với số trang 

tương ứng (cách trình bày giống phần mục lục). 

Lưu ý: phần chú thích cho Hình không bao gồm trong tiêu đề Hình; danh sách Bảng trước 

và Hình sau 

Ví dụ: 

Trang 

Hình 4.4 Ảnh hưởng của yếu tố giống và xử lý nhiệt đến chiều cao chồi dứa ....................... 3 

 



 

Các phần chính của khóa luận  

Đối với các chương:  

• Dòng 1 của trang là chữ Chương và số thứ tự của chương viết chữ thường, in đậm, 

cỡ chữ 18, tiếp theo là tựa đề của chương viết chữ in hoa, in đậm, cỡ chữ 18.  

• Cách 1 dòng trắng, dòng thứ 3 trở đi là nội dung của chương 

• Trang 1 của Khóa luận bắt đầu từ trang chương Mở đầu 

 

SAU ĐÂY LÀ PHẦN VÍ DỤ CHO PHẦN CHÍNH CỦA KHÓA LUẬN             

  



 

Chương 1 MỞ ĐẦU 

 

❖ Chương 1 Mở đầu bao gồm các mục:   

1.1. Đặt vấn đề: nêu tính cấp thiết và lý do thực hiện nghiên cứu, cơ sở lý luận và 

thực tiễn hoặc tính mới của nghiên cứu và vấn đề được đề xuất giải quyết của tác giả trong 

nghiên cứu. Phần đặt vấn đề viết trong khoảng từ 300 đến 350 từ, không dài quá 2 trang 

A4. 

1.2. Mục tiêu của đề tài: nêu mục tiêu cụ thể cho các công việc mà nghiên cứu 

cần đạt được trong suốt thời gian thực hiện.  

1.3. Nội dung thực hiện: nêu các nội dung chính và phụ cần thực hiện trong nghiên 

cứu. Nêu rõ từng nội dung cụ thể, nội dung nghiên cứu phải gắn kết và đáp ứng mục tiêu 

nghiên cứu. 

  



 

Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Trong phần này nêu tóm tắt các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã công 

bố có liên quan với nội dung nghiên cứu nhằm làm rõ tính cấp thiết của nghiên cứu, các 

công trình được sắp theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới. Không mô tả lại các công trình 

trên mà chỉ rút ra những ý chính liên quan vấn đề đang thực hiện, các nhận xét của những 

tác giả trước nhằm củng cố cho mục đích nghiên cứu.  

Các bảng số liệu, hình ảnh, trích dẫn đều phải nêu rõ xuất xứ của tài liệu (Xem hướng 

dẫn chi tiết cách dẫn chứng tài liệu ở mục 6). Trong phần này nên hạn chế trích dẫn số 

liệu là Bảng, Đồ thị, Biểu đồ. 

Phần tổng quan không viết theo kiểu liệt kê từng tài liệu hay tác giả, cần thiết trình 

bày theo từng đoạn văn có cùng ý và theo lịch sử nghiên cứu của vấn đề (từ cũ đến mới), 

vì vậy trong tổng quan có thể gồm nhiều tiểu mục. Độ dài của phần tổng quan tài liệu ít 

nhất là 5 trang và dài nhất là 10 trang.   

 

  



 

Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu bao gồm các mục 

3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: nêu thời gian bắt đầu tiến hành nghiên 

cứu, kể cả giai đoạn nghiên cứu lý thuyết, đến lúc kết thúc xử lý số liệu. Chỉ nêu địa điểm 

làm nghiên cứu chính và liệt kê thời gian tại các địa điểm nghiên cứu phụ hoặc tham quan 

học tập phục vụ cho đề tài. 

3.2. Vật liệu: nguồn gốc mẫu thí nghiệm, tên các hóa chất, dụng cụ, thiết bị sử dụng 

trong thí nghiệm. 

- Thiết bị, máy móc: ghi rõ tên, model 

- Hóa chất: ghi rõ mã code, nhà sản xuất… 

- Dụng cụ thông dụng: chỉ cần liệt kê, không cần chi tiết 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Theo từng nội dung nghiên cứu, nêu rõ cách bố trí thí nghiệm, quy hoạch thí nghiệm, 

kiểu bố trí (hoàn toàn ngẫu nhiên, kiểu lô phụ,….), yếu tố thí nghiệm, số lần lặp lại, số 

mẫu thí nghiệm. Nếu là khảo sát điều tra thì cần nêu rõ cách chọn mẫu, địa điểm điều tra, 

số lượng mẫu thu thập, phiếu điều tra, cách điều tra. Nguồn gốc của phương pháp sử dụng 

phải được ghi chú cụ thể theo mục 6. 

Ví dụ: Phương pháp nghiên cứu cho nội dung 1: (sau đó xuống dòng và trình bày phương 

pháp) 

- Chỉ tiêu theo dõi: nêu các chỉ tiêu theo dõi trong mỗi thí nghiệm, cách thức đo lường, 

ghi nhận số liệu, công thức, đơn vị tính. Ghi chú rõ nguồn gốc của các bảng phân cấp so 

sánh khi sử dụng và kế thừa của các nghiên cứu đã công bố. 

- Xử lý số liệu: mô tả phương pháp xử lý số liệu, công thức sử dụng, phương pháp thống 

kê gì?. Nêu rõ tên trắc nghiệm sử dụng (trắc nghiệm F, trắc nghiệm Ducan) và tên phần 

mềm vi tính ứng dụng. Nếu cải biên trên các phần mềm có sẵn, hay sử dụng một phần 

mềm mới đã được phát triển trong nghiên cứu thì phải được diễn tả cụ thể trong khóa luận 

hay trong phần Phụ lục và chứng minh cẩn thận bằng tài liệu.  

Lưu ý: Không ghi chung chung là xử lý bằng phần mềm A hay B mà phải ghi rõ sử dụng 

phương pháp phân tích gì trên phần mềm đó (ví dụ: phân tích ANOVA 1 yếu tố bằng 

phần mềm Minitab.16).  

- Bảng số liệu để xử lý và kết quả xử lý thống kê phải được đưa vào phần phụ lục theo 

thứ tự của bảng số liệu trình bày trong phần Kết quả và Thảo luận. 



 

- Ghi rõ cách trình bày dạng số liệu trong khóa luận như giá trị trung bình, vẽ đồ thị, biểu 

đồ. Biểu thị trung bình ±SD khi giá trị trung bình đại diện cho quần thể, trong khi đó sử 

dụng trung bình ±SEM khi giá trị trung bình đại diện cho mẫu (ví dụ như giá trị TB của 

các lần lặp lại TN). 

- Phần phương pháp cần phải trình bày chi tiết, cụ thể, có nguồn gốc truy cập, trích dẫn 

và tham khảo. Tuy nhiên, đối với các kỹ thuật hoặc phương pháp mang tính phổ biến, 

được sử dụng rộng rãi, thì không nên mô tả chi tiết trong khóa luận. Những kỹ thuật mang 

tính thao tác thì khó mô tả, nên trình bày bằng hình ảnh minh họa. Những nghiên cứu có 

tính đa phương, đa biến, nhiều công đoạn và nhiều thí nghiệm phụ cần sơ đồ hóa cho bao 

quát trước khi đi vào chi tiết.  

  



 

Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Kết quả 

- Trình bày các kết quả nghiên cứu đã đạt được theo từng nội dung nghiên cứu dưới dạng các 

mục và tiểu mục 

- Các số liệu có thể được trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu đồ, đồ thị. Tuy nhiên, cùng 

một giá trị số liệu chỉ chọn một cách trình bày. Các bảng số liệu và hình ảnh có liên quan 

đến một kết quả nên được trình bày ngay trong mục hoặc tiểu mục của kết quả, nếu không 

thể thực hiện được thì nên chỉ rõ vị trí bảng biểu, đồ thị tại các trang tương ứng. 

- Số liệu thường được nhận xét trước khi thảo luận, không diễn giải lại tỉ mỉ số liệu đã có 

trong bảng biểu hay đồ thị. Nên đưa ra các nhận xét kết quả dựa vào số liệu nhằm làm cơ 

sở cho những so sánh thảo luận kết quả. 

Lưu ý:  

- Phần trình bày kết quả không trình bày lại chi tiết phương pháp thực hiện. 

- Sau phần mục hoặc tiểu mục, nên có 1 đến hai dòng dẫn nhập và sau đó là Bảng hoặc 

Hình. 

- Trong phần bài viết kết quả hay thảo luận, bảng số liệu hay hình cần phải ghi In hoa 

chữ cái đầu tiên và số thứ tự đi kèm. Ví dụ: số liệu ở Bảng 4.1/Hình 4.1 (không ghi 

bảng 4.1/hình 4.1) 

- Có thể chọn cách viết kết quả và thảo luận riêng hoặc kết hợp giữa kết quả và thảo 

luận. 

 

4.2. Thảo luận 

- Thảo luận là biện giải, đưa ra lời nhận xét, phân tích, so sánh kết quả nghiên cứu. Sinh 

viên cần bám sát nội dung nghiên cứu để thảo luận, cũng có thể chọn thảo luận những kết 

quả nổi bật nhất trong trường hợp có quá nhiều kết quả chi tiết và nhiều thông tin chỉ 

mang tính định tính.  

- Khi thảo luận về kết quả đã thực hiện, sinh viên cần dẫn chứng và so sánh với các kết quả 

liên quan của các tác giả khác (trong nước, quốc tế) đã trình bày trong phần tổng quan 

hoặc trong tài liệu tham khảo. Việc so sánh không thể chỉ dừng lại ở việc so sánh số liệu 

đo đếm mà cần nêu ra những điểm giống nhau, điểm khác biệt, và đặc biệt là lý giải, lập 

luận hay đưa ra những giả định để lý giải sự khác nhau đó, phân tích nguyên nhân đưa đến 



 

sự sai khác. Khi trích dẫn ý tưởng hoặc số liệu của tác giả khác đã công bố phải ghi chú tài 

liệu tham khảo (Cách trích dẫn tài liệu xem ở mục 6). 

- Sau khi nhận xét, thảo luận kết quả của từng nội dung nghiên cứu, sinh viên cần đưa ra 

nhận xét chung về những kết quả đã đạt được, nêu tính mới của nghiên cứu, những kết quả 

phân tích của mình có tác động như thế nào đối với khoa học, xã hội và giáo dục. Ngoài ra, 

sinh viên cũng cần nêu lên những hạn chế của nghiên cứu, những nguồn sai số tiềm tàng 

có thể có, cũng như gợi mở những hướng phân tích, nghiên cứu tiếp theo. 

* Lưu ý: Thảo luận thể hiện mức độ hiểu biết về chuyên môn và năng lực nghiên cứu của 

người thực hiện đề tài, vì vậy sinh viên cần đầu tư thời gian cho chương kết quả và thảo 

luận và không được viết gạch hàng theo kiểu liệt kê. 

  



 

Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Kết luận phải dựa vào những kết quả đã đạt được, những đóng góp mới. Kết luận cần 

ngắn gọn, không liệt kê chi tiết như trong kết quả. Kết luận phải gắn liền với các nội dung 

nghiên cứu. 

5.2. Đề nghị: Phần đề nghị phải xuất phát từ những hạn chế trong nghiên cứu hoặc đề 

xuất giải pháp ứng dụng cho nghiên cứu. Đề nghị phải cụ thể, rõ ràng, thiết thực và có thể 

định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm hoàn thành mục đích của nghiên cứu hoặc 

hoàn thành dự án, chương trình nghiên cứu lớn.  

Không đưa ra quá nhiều đề nghị, những đề nghị chung chung.  
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PHỤ LỤC 

- Mục đích của phần phụ lục là trữ thông tin và liệt kê những bảng số liệu liên quan để 

người đọc quan tâm có thể kiểm tra và tra cứu. Các bảng số liệu xử lý thống kê thường 

được trình bày gồm: số liệu dùng cho xử lý, bảng ANOVA, kết quả so sánh, tương quan, 

hoặc mô tả các phương pháp phân tích, phương pháp thực hiện mới. 

- Nếu sử dụng phiếu điều tra, bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình 

thức đã được sử dụng, không nên kết cấu hay hiệu đính lại.  

- Đánh số phụ lục theo thứ tự như Phụ lục 1, 2, 3….(dùng cho chỉ dẫn trong khóa luận) 

- Hình ảnh minh họa có thể trình bày thêm nếu cần thiết. 

-  Cách trình bày các bảng số liệu thống kê: 

Bảng 1 Số liệu dùng cho xử lý thống kê ở thí nghiệm… 

Nghiệm thức 
Lần lặp lại 

Trung bình 
1 2 3 

A     

B     

C     

Trung bình     

Bảng 2 Bảng ANOVA thí nghiệm……trên số liệu Bảng…… 
Analysis of variance 

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

Source of variation  Sum of Squares  d.f.  Mean square  F-ratio  Sig. level 

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

Between groups          ……    ……      ……     ……    …… 

Within groups           ……    ……      ……     ……    …… 

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

Total (corrected)  ……      

Bảng 3 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm……trên kết quả Bảng…… 
Multiple range analysis for …… 

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

Method: …… Percent ……                                                          

Level     Count        Average    Homogeneous Groups                                

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

 1      ……          ……    …… 

 2      ……          ……    …… 

 3  ……          ……    …… 

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

contrast                             difference  +/-   limits     

 ……            …… * 

 ……        ……        

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

              * denotes a statistically significant difference.    


