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THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn viết và nộp luận văn, khoá luận tốt nghiệp 

 

I. TRÌNH BÀY LUẬN VĂN 

Luận văn hoàn chỉnh phải được trình bày theo thứ tự như sau: 

1. Bìa luận văn: Luận văn/khóa luận đóng bìa mềm để nộp Hội đồng đánh 

giá, sau khi bảo vệ xong phải được đóng bìa cứng, trên bìa in chữ nhũ, đủ dấu 

Tiếng Việt (xem phụ lục 1).  

2. Trang phụ bìa (xem phụ lục 2). 

3. Trang lời cam đoan. 

4.  Ký hiệu viết tắt (nếu có). 

5.  Mục lục.  

6.  Đặt vấn đề: (không quá 2 trang). 

7. Chương 1: Tổng quan tài liệu (khoảng 1/4 tổng số trang của luận 

văn/khoá luận). 

    Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (khoảng 1/5 tổng số 

trang của luận văn/khoá luận). 

    Chương 3: Kết qủa nghiên cứu (khoảng 1/4 tổng số trang của luận 

văn/khoá luận). 

    Chương 4: Bàn luận (khoảng 1/4 tổng số trang của luận văn/khoá luận) 

8. Kết luận: (không quá 2 trang). 

9. Tài liệu tham khảo. 

10. Phần phụ lục: Những hình ảnh, minh họa, danh sách bệnh nhân, các 

mẫu câu hỏi khi điều tra... 

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC PHẦN CỦA LUẬN VĂN 

2.1. Yêu cầu về hình thức  

- Luận văn tốt nghiệp có tổng số trang tối thiểu từ 32 trang, đánh máy trên 

khổ giấy A4 (mỗi trang khoảng 340-400 từ) không kể bìa, mục lục, tài liệu tham 

khảo, danh sách bệnh nhân.  

- Luận văn phải được trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy 

xóa, kiểu chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13. Nội dung của 

luận văn phải được căn đều; lề trên: 3,5cm; lề dưới: 3cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 

2cm, dãn dòng 1,5 lines. 



2 

- Kết thúc mỗi chương của luận văn phải sang trang để trình bày phần khác. 

- Tên các chương, mục và tiểu mục phải được viết thống nhất trong suốt 

luận văn về kiểu chữ, cỡ chữ và độ đậm nhạt... Tên chương được in hoa trên đầu 

trang mới, dưới tên chương nên để trống 2 dòng. Không để tên mục, tiểu mục ở 

cuối chân trang. 

- Chữ viết tắt khi xuất hiện lần đầu trong luận văn phải được viết đầy đủ và 

đặt ký hiệu viết tắt của chữ đó trong dấu ngoặc đơn. Ký hiệu viết tắt phải được 

dùng thống nhất trong toàn luận văn. Không viết tắt trong phần mục lục, đặt vấn 

đề và kết luận. 

- Cách đánh số trang: số trang của luận văn được đánh ở giữa lề trên của 

mỗi trang giấy, bắt đầu từ phần đặt vấn đề. 

- Cách đánh số thứ tự: Chỉ sử dụng hệ thống số Ả rập để đánh số thứ tự. Số 

thứ tự các đề mục và dưới đề mục được đánh số lũy tiến và dừng ở 4 chữ số 

(xem phụ lục 3). 

- Tài liệu tham khảo: mỗi trang của luận văn phải có từ 0,8 tài liệu tham 

khảo trở lên. Cách trích dẫn và sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo xem ở mục 

2.2.7 và mục 2.2.8 của hướng dẫn này. 

2.2. Yêu cầu về nội dung 

2.2.1. Đặt vấn đề 

- Nêu rõ lý do chọn đề tài: trình bày tóm tắt đề tài này xuất phát từ cơ sở lý 

luận và thực tiễn nào, những lý do chính để dẫn dắt tác giả chọn đề tài. 

- Nêu rõ mục tiêu nghiên cứu: thường từ 1 đến 2 mục tiêu, các mục tiêu này 

phải có liên quan chặt chẽ với nhau và phù hợp với tên đề tài. 

2.2.2. Tổng quan 

 - Nêu các mốc lịch sử liên quan đến chủ đề nghiên cứu, trình bày theo thứ 

tự mốc thời gian. 

- Tóm tắt những kết quả nghiên cứu chính của các tác giả trong và ngoài 

nước về vấn đề nghiên cứu, nhấn mạnh những nội dung mới. Phần này nên trình 

bày theo kiểu quy nạp: theo trường phái, theo địa phương, hoặc theo các nguyên 

tắc kỹ thuật khác nhau.  

- Qua từng mục trong phần tổng quan, tác giả nêu bật những nội dung còn 

khuyết chưa được nghiên cứu đầy đủ hoặc những nội dung mâu thuẫn chưa 

được giải quyết triệt để. Đó chính là động lực thúc đẩy tác giả thực hiện nghiên 

cứu này. 

2.2.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu 

+ Xác định rõ đối tượng nghiên cứu và nêu lý do chọn đối tượng. 

+ Xác định cỡ mẫu nghiên cứu: công thức tính mẫu, cỡ mẫu. 
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+ Tiêu chuẩn chọn mẫu (tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ). 

+ Phương pháp chọn mẫu (mẫu ngẫu nhiên đơn, mẫu ngẫu nhiên hệ thống, 

mẫu ngẫu nhiên phân tầng, mẫu ngẫu nhiên cụm...) 

- Phương pháp nghiên cứu 

+ Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, hồi cứu, tiến cứu, mô tả phân tích 

trên thực nghiệm, thử nghiệm lâm sàng... 

+ Thời gian và địa điểm nghiên cứu. 

+ Biến nghiên cứu: biến độc lập, biến phụ thuộc, các yếu tố nhiễu. Mô tả 

chi tiết các biến nghiên cứu (loại biến và cách đo lường).  

+ Công cụ nghiên cứu: mô tả chi tiết nguồn gốc, cấu trúc và độ tin cậy của 

các công cụ nghiên cứu được sử dụng trong luận văn. Nếu đề tài có sử dụng các 

quy trình kỹ thuật thì phải mô tả chi tiết: nguyên tắc, tác giả của quy trình kỹ 

thuật, hóa chất, các kit (hãng sản xuất, số catalogue, thời gian sử dụng) và các 

thiết bị máy móc, các bước tiến hành, cách đánh giá và nhận định kết quả. 

+ Phương pháp xử lý số liệu: nêu cách xử lý thống kê mô tả, thống kê suy 

luận, các test thống kê chính và phương pháp phân tích thống kê được sử dụng 

trong nghiên cứu. Nêu rõ các phần mềm thống kê được sử dụng để nhập và phân 

tích số liệu.  

2.2.4. Kết quả nghiên cứu 

- Trình bày các kết quả nghiên cứu chính theo các mục tương ứng với mục 

tiêu nghiên cứu ở phần đặt vấn đề. Không bàn luận hoặc so sánh với kết quả 

nghiên cứu của tác giả khác trong phần kết quả nghiên cứu.  

- Các kết quả nghiên cứu có thể trình bày dưới dạng bảng, biểu đồ, đồ thị, 

hình ảnh… 

- Dưới mỗi bảng, biểu đồ, đồ thị... đều phải có những ghi chú ngắn gọn để 

chỉ ra những nhận xét chính về kết quả nêu trong bảng, biểu đồ, đồ thị đó. 

- Các bảng, biểu đồ, đồ thị phải được đánh số theo thứ tự của chương tương 

ứng (ví dụ: bảng 3.10, bảng 3.11... nghĩa là bảng thứ 10 và 11 của chương 3). 

Bảng biểu, đồ thị, hình ảnh phải được đánh số thứ tự riêng theo từng loại. Tên 

bảng đặt ở phía trên của bảng, còn tên của hình ảnh, đồ thị và biểu đồ đặt ở phía 

dưới. Các số liệu trong bảng phải ghi rõ đơn vị đo, các trục của biểu đồ và đồ thị 

cũng phải có tên và thang đo. Đối với hình ảnh phải ghi rõ xuất xứ  (bệnh nhân, 

số bệnh án, mẫu tiêu bản...).  

2.2.5. Bàn luận 

- Nhận định về kết quả nghiên cứu trong mối tương quan với mục tiêu 

nghiên cứu đã đặt ra. 

- So sánh kết quả nghiên cứu với kết quả của các tác giả khác. 

- Bàn luận về kết qủa nghiên cứu trong mối tương quan với mục tiêu 

nghiên cứu. Nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn, cần vận dụng các cơ sở lý luận 
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và cơ sở thực tiễn để bàn luận và giải thích. Cần nêu bật những điểm mạnh, 

điểm tồn tại của nghiên cứu.  

- Dựa trên kết quả nghiên cứu để đưa ra các kiến nghị, đề xuất cho công tác 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng hoặc cho những nghiên cứu tiếp theo. 

2.2.6. Kết luận 

Tóm tắt những kết quả nghiên cứu chính theo mục tiêu nghiên cứu và trả 

lời câu hỏi nghiên cứu. Không có bàn luận hay suy luận trong phần này.  

Có thể thêm phần kiến nghị nếu có. 

2.2.7. Cách ghi trích dẫn tài liệu tham khảo 

- Số thứ tự của một tài liệu tham khảo là ký hiệu thay cho địa chỉ chi tiết 

của tài liệu đó trong danh sách tài tài liệu tham khảo và phải được trích dẫn ở 

phần nội dung chính của luận văn. Những tài liệu không có trích dẫn trong luận 

văn là những tài liệu không có giá trị. 

- Để trích dẫn trong luận văn, đặt số thứ tự của tài liệu tham khảo trong 

ngoặc vuông, ví dụ [19]. Nếu một nội dung được trích dẫn từ nhiều tài liệu tham 

khảo khác nhau thì số thứ tự của các tài liệu đó phải được đặt độc lập trong từng 

ngoặc vuông theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ví dụ [6], [12], [27]. 

2.2.8. Cách sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo 

- Các tài liệu tham khảo phải được xếp riêng theo từng khối tiếng (Việt, 

Anh, Pháp, Đức, Nga...). Trình tự sắp xếp danh mục các tài liệu tham khảo trong 

từng khối tiếng theo nguyên tắc thứ tự bảng chữ cái.  

- Tên tác giả trong nước thì thứ tự bảng chữ cái được lấy theo TÊN chứ 

không phải theo HỌ nhưng vẫn viết họ và tên đệm trước. Tên tác giả nước ngoài 

được xếp theo HỌ (kể cả các tài liệu đã được dịch ra tiếng Việt và xếp ở khối 

tiếng Việt).  

- Tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài thì phải giữ nguyên văn, không 

dịch ra Tiếng Việt. Các tài liệu tham khảo không có tên tác giả thì xếp theo thứ 

tự ABC của từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành tài liệu đó. Ví dụ: Tổng cục 

thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.  

- Các tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo phải ghi đầy đủ các 

thông tin sau: tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành, năm xuất bản (đặt trong 

dấu ngoặc đơn, dấu phấy sau ngoặc đơn), tên sách, luận văn hoặc báo cáo (in 

nghiêng, dấu phẩy ở cuối), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối), nơi xuất bản và dấu 

chấm kết thúc tài liệu tham khảo.  

- Tài liệu tham khảo là một bài báo trong một tạp chí hoặc một chương, bài 

trong một cuốn sách phải ghi đầy đủ các thông tin sau: tên các tác giả, năm công 

bố (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn), tên bài báo (đặt trong ngoặc 

kép, dấu phẩy cuối), tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng, dấu phẩy ở cuối), tập, 

số (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy ở cuối), số trang (tài liệu tham khảo tiếng Việt 
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viết tắt là tr, tiếng Anh viết tắt là pp; gạch ngang giữa hai chữ số của trang), dấu 

chấm kết thúc (xem phụ lục 4). 

Nhà trường thông báo để cán bộ hướng dẫn và sinh viên được biết và triển 

khai thực hiện đúng./. 

 

Nơi nhận:         
- Các lớp SV có liên quan; 

- Các Khoa, BM toàn trường; 

- TT Thông tin - Thư viện; 

- Lưu: VT,  ĐTĐH. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo 

 
 

 



 

 

Phụ lục 1: Bố cục trang bìa luận văn (in chữ nhũ) 

 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

 

 

NGUYỄN VĂN A 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa Thiên Huế, Năm 20......... 

 



 

 

Phụ lục 2: Bố cục trang phụ bìa luận văn 

 

 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN A 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN 

 

 

 

 

 

 

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH  ...... 

 

 

 

 

Người hướng dẫn luận văn: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa Thiên Huế, Năm 20...... 



 

 

Phụ lục 3. Cách đánh số thứ tự chương, mục và tiểu mục trong luận văn 

 

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Sơ lược lịch sử điều trị thoát vị bẹn 

1.2. Hình thái và sinh lý vùng bẹn 

1.2.1. Phôi thai học 

1.2.2. Giải phẫu học 

1.2.3. Sinh lý vùng bẹn 

1.3. Phân loại và phân độ 

1.3.1. Phân loại thoát vị bẹn 

1.3.2. Phân độ thoát vị bẹn 

1.3.2.1. ……….. 

1.3.2.2. ………. 

 



 

 

Phụ lục 4. Cách trình bày tài liệu tham khảo 

 

Tiếng Việt 

1. Phùng Xuân Bình (2005), "Quá trình tạo nước tiểu ở thận", Sinh lý học tập 

2, Nhà xuất bản y học, Bộ môn sinh lý học - Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 

4-31.  

2. Đặng Thị Việt Hà (2016), "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số 

biến chứng của viêm thận bể thận cấp tại khoa Thận - Tiết niệu bệnh viện 

Bạch Mai", Tài liệu Hội nghị Khoa học Nội khoa Toàn quốc lần IX, Tạp 

chí Nội khoa Việt Nam, tr. 172 -178. 

Tiếng Anh 

15. Aboutaleb H.A., Ali T.A., Gawish M., Omar M.K. (2019), 

"Fluoroscopyfree double-J stent placement through ureteroscope working 

channel postuncomplicated ureteroscopic laser lithotripsy: A novel 

technique", Urol Ann. 11(1), pp. 39-45.  

16. Ahmed F., Askarpour M.R., Eslahi A., Nikbakht H.A., Jafari S.H., 

Hassanpour A., Makarem A., Salama H., Ayoub A. (2018), "The role of 

ultrasonography in detecting urinary tract calculi compared to CT scan", 

Res Rep Urol. 10, pp. 199-203. 
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