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HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 Đề tài Luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLTN&MT phải phù hợp với chuyên 

ngành, kết hợp kiến thức về lí thuyết và thực hành trong các lĩnh vực chuyên môn, sử 

dụng các phƣơng pháp để giải quyết vấn đề đặt ra. Các kết quả nghiên cứu của luận 

văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu và những kiến 

thức đƣợc trang bị trong quá trình học tập. Đề tài luận văn phải do ngƣời hƣớng dẫn đề 

nghị và đƣợc hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa chuyên môn thông qua, đƣợc 

Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Khoa học ra quyết định giao đề tài và ngƣời hƣớng dẫn. 

 Học viên phải báo cáo kết quả nghiên cứu trong vòng 3 tháng sau khi nhận 

Quyết định giao Đề tài luận văn. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc 

đề nghị cho bảo vệ luận văn. 

 Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả 

thu đƣợc chủ yếu trong thời gian học, chƣa đƣợc công bố trong bất cứ một công trình 

nghiên cứu nào của ngƣời khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của ngƣời khác (trích 

dẫn bảng biểu, công thức, đồ thị cùng tài liệu khác) thì phải đƣợc tác giả đồng ý và 

trích dẫn tƣờng minh.  

I. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN 

1. Soạn thảo văn bản 

Luận văn đƣợc trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ trên khổ A4, cỡ chữ 

Times New Roman 13pt hoặc 14pt của hệ soạn thảo Winword hoặc tƣơng đƣơng, mật 

độ chữ bình thƣờng, không kéo dãn hay nén chữ, dãn dòng đặt ở chế độ thích hợp (chế 

độ Multiple 1,3 hoặc chế độ 1,5 line). Lề trái 3cm, các lề còn lại 2cm. Số trang đƣợc 

đánh ở giữa, dƣới mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều 

ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhƣng nên hạn chế trình bày theo cách 

này. 

2. Tiểu mục 

Các tiểu mục của luận văn đƣợc trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất 

gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chƣơng (ví dụ 1.1.2.1. chỉ Tiểu  mục 1, Nhóm tiểu 

mục 2, Mục 1, Chƣơng 1). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa 

là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. 
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3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình 

Đánh số bảng biểu, hình vẽ, phƣơng trình phải gắn với số chƣơng; ví dụ Hình 3.4 có 

nghĩa là Hình thứ 4 trong Chƣơng 3. Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải 

đƣợc trích dẫn đầy đủ, ví dụ: (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 2018). Nguồn 

đƣợc trích dẫn phải đƣợc liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Tiêu đề 

của bảng biểu ghi phía trên bảng và căn giữa dòng. Tiêu đề của hình vẽ, bản đồ, biểu 

đồ ghi phía dƣới hình và căn giữa dòng. 

4.  Viết tắt 

Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn, chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật 

ngữ đƣợc sử dụng nhiều lần trong luận văn ; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện 

trong luận văn. Không viết tắt những mệnh đề và những cụm từ dài. Nếu cần viết tắt 

những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức, ... thì đƣợc viết tắt sau lần viết thứ nhất có 

kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có 

bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn. Viết tắt 

các thuật ngữ và cụm từ nƣớc ngoài phải theo quy định quốc tế. 

5.  Cách trích dẫn tài liệu tham khảo 

- Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả 

và mọi tham khảo khác phải đƣợc trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu 

tham khảo của luận văn.  

- Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi ngƣời đều biết cũng nhƣ không làm 

luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. 

- Cách trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ luận văn và theo đúng quy định: Trích 

dẫn đặt ngay sau nội dung trích dẫn, sử dụng ngoặc kép, tên tác giả/hoặc tên cơ quan 

ban hành tài liệu, năm. Ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2018); (Nguyễn Văn A, Nguyễn Thi B, 

2009); (Bộ TN&MT, 2019);... 

6. Phụ lục 

- Phụ lục bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung 

luận văn nhƣ số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh,…  

- Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu 

này phải đƣợc đƣa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm 

dò ý kiến; không đƣợc tóm tắt hoặc sửa đổi.  

- Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần đƣợc nêu trong 

Phụ lục của luận văn.  

- Phụ lục không đƣợc dày hơn phần chính của luận văn. 
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- Nếu tài liệu của phụ lục phụ trợ cho nội dung của nghiên cứu nhƣng không phải do 

tác giả thực hiện thì cần ghi rõ nguồn tham khảo 

7.  Một số lưu ý khác 

Học viên khi tiến hành làm luận văn tốt nghiệp phải đọc kỹ và thực hiện đúng theo 

những quy định đƣợc gửi kèm theo đây (chi tiết ở các phụ lục). 

Đặc biệt lƣu ý mẫu bìa không có logo, làm theo đúng mẫu. 

Phần Mục lục chỉ chi tiết đến 1.1.1. (3 tiết) và phải đúng theo nội dung bên trong. 

Các trang nội dung bên trong không có Header and Footer. 

II. TRÌNH BÀY CỦA LUẬN VĂN 

II.1. Kết cấu luận văn 

Luận văn có khối lƣợng khoảng 70-80 trang và tối đa không quá 110 trang (tính cả phụ 

lục). Các phần bắt buộc gồm Mở đầu, nội dung các Chƣơng, phần Kết luận và Kiến 

nghị và Tài liệu tham khảo. 

 Phần nội dung chính của luận văn có kết cấu các đề mục nhƣ sau: 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 

 2. Mục tiêu nghiên cứu  

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

4. Ý nghĩa của đề tài  

5. Những đóng góp mới của đề tài 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

- Trong chƣơng này tập trung vào trình bày tổng quan tài liệu, những công trình 

nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc có liên quan đến đề tài; Đánh giá những kết quả 

đã đạt đƣợc đồng thời chỉ ra đƣợc những hạn chế, tồn tại trong kết quả nghiên cứu của 

các đề tài này;  

- Tổng quan về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn liên quan đến nghiên cứu 

CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

2.2. Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn phạm vi nghiên cứu về mặt không gian, thời gian 

và phạm vi nội dung nghiên cứu 

2.3. Nội dung nghiên cứu: Trình bày các nội dung nghiên cứu chính 
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2.4. Phƣơng pháp tiếp cận: Trình bày quan điểm và cách thức tiếp cận trong quá trình 

nghiên cứu 

2.5. Phƣơng pháp nghiên cứu: mỗi phƣơng pháp, cần trình bày súc tích: tên gọi của 

phƣơng pháp; nội dung của phƣơng pháp; vận dụng phƣơng pháp vào nghiên cứu để 

đạt kết quả của đề tài nhƣ thế nào. 

Lưu ý: Nên hệ thống hóa quy trình các bƣớc nghiên cứu bằng sơ đồ hệ thống 

CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Chƣơng này thùy theo nội dung của nghiên cứu để trình bày các mục cho hợp 

lý. Về cơ bản trình bày các kết quả nghiên cứu đã đạt đƣợc, có phân tích và thảo luận. 

II.2. Luận văn được in đóng theo thứ tự sau 

1. Trang bìa chính: in chữ nhũ trên bìa cứng, không kèm giấy bóng (xem Mẫu 3). 

2. Trang bìa lót (xem Mẫu 4). Dƣới tên của GVHD cần có chữ kí tƣơi của GVHD. 

3. Lời cam đoan (có chữ ký của tác giả) (xem Mẫu 4.1) 

4. Trang ghi lời cảm ơn (nếu có). 

5. Trang mục lục. 

6. Bố cục tiếp theo của luận văn đƣợc minh họa qua trang Mục lục (đây cũng chính là 

bố cục bắt buộc của luận văn) :  

Mục lục 

                                                                                                

         Trang 

Lời cam đoan................................................................ 

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

Danh mục các từ viết tắt ................................................................ 

Danh mục các bảng ................................................................................. 

Danh mục các biểu đồ ............................................................................ 

Danh mục các hình vẽ ............................................................................. 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

3. Ý nghĩa của đề tài 

Chƣơng 1 …………................................................................................ 

1.1 …….............................................................................................. 

1.2 …….............................................................................................. 
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Chƣơng 2 …………................................................................................ 

2.1 ………............................................................................................... 

      2.1.1 ……..................................................................................... 

      2.1.2 ….....................................................................................… 

2.2. ...................................................................................................…… 

Chƣơng 3 …....................................................................................…… 

3.1 ……...............................................................................................… 

3.2 …...............................................................................................…… 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.......................................................... 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 

PHỤ LỤC 
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Mẫu 3: (trang bìa chính luận văn, in bìa màu, cứng, chữ nhũ, trình bày theo mẫu 

này, chú ý cân đối, thẩm mỹ giữa các phần, chỉ dùng chữ Time New Roman IN 

HOA, cỡ chữ phù hợp cân đối, tuyệt đối không viết tắt, không đóng khung, cắt bỏ 

phần hướng dẫn in nghiêng này khi in). 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN A 

 

 

 

NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN............ 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

THÁI NGUYÊN – 20.. 



7 

 

Mẫu 4: (trang bìa lót luận văn, giấy trắng, trình bày như mẫu này, chú ý cân 

đối, thẩm mỹ giữa các phần, không viết tắt, đóng viền khung nhạt, cắt bỏ phần 

hướng dẫn in nghiêng này khi in). 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

NGUYỄN VĂN A 

 

 

 

NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN............ 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng 

Mã số: 8850101 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Văn B 

 

                                           (Chữ kí của GVHD) 

 

 

 

 

THÁI NGUYÊN – 20.. 
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Mẫu 4.1 Lời cam đoan 

 

Tôi là Nguyễn Văn A, xin cam đoan luận văn này công trình nghiên cứu do cá nhân tôi 

thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của [Tên và học hàm học vị của Giáo viên 

hƣớng dẫn], không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời khác. Số liệu và kết 

quả của luận văn chƣa từng đƣợc công bố ở bất kì một công trình khoa học nào khác. 

Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc trích dẫn 

đầy đủ, trung thực và đúng qui cách. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận van. 

 

 Tác giả 

 (Kí tên)  

 

 Tên học viên 
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HƯỚNG DẪN VIẾT TÓM TẮT LUẬN VĂN 

1. Soạn thảo văn bản 

Bản tóm tắt luận văn đƣợc in trên 2 mặt giấy khổ A5, sử dụng chữ Times New 

Roman cỡ 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc tƣơng đƣơng. Mật độ chữ bình thƣờng, 

không đƣợc nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ giãn dòng hợp lí. Lề 

trên, lề dƣới, lề phải, lề trái đều là 2cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ 

giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. 

2. Nội dung 

Tóm tắt luận văn phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận 

văn, phải ghi đầy đủ toàn văn kết cấu của luận văn. Tóm tắt luận văn phải đƣợc trrình 

bày rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa. Số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị trong tóm tắt 

luận văn phải có cùng số nhƣ trong luận văn. 

Bản tóm tắt phải nêu đƣợc những nội dung cốt lõi của luận văn. Thƣờng trong 

tóm tắt luận văn chỉ nêu nên những luận cứ, phƣơng pháp, chỉ rõ cách đi đến luận cứ, 

phƣơng pháp và những kết luận chủ yếu, chỉ nêu vài ví dụ trong trƣờng hợp thật sự cần 

thiết để ngƣời đọc hiểu sâu thêm kết luận của luận văn. 

Toàn bộ bản tóm tắt luận văn dài không quá 24 trang, đƣợc chia làm 3 phần bao 

gồm : Mở đầu; Tóm tắt nội dung và Kết luận. 

Nội dung trang bìa (xem Mẫu 5 và Mẫu 6). 



10 

Mẫu 5: (trang bìa mặt trước tóm tắt, in giấy màu, mềm, không kèm giấy bóng) 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

 

 

TÊN TÁC GIẢ 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ 

Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường 

Mã số: 8850101 

 

 

 

Thái Nguyên – 20.. 
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Mẫu 6: (trang bìa mặt sau tóm tắt luận văn) 

Luận văn được hoàn thành tại 

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

 

 

 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 

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

 

Phản biện: 

1. ............................. 

2. ............................. 

 

 

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại 

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

 

Vào hồi ....giờ....ngày.....tháng.....năm 20.... 

 

 

Có thể tìm đọc luận văn tại: 

- Thƣ viện Trƣờng Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

- Trung tâm CNTT và học liệu Đại học Thái Nguyên 

 

 


