
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
       XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Trình bày chung

- Đóng bìa cứng, in chữ nhũ (Mẫu 1a)
- Trang phụ bìa (Mẫu 1b)

2. Bố cục

- Trang bìa cứng
- Trang phụ bìa
- Mục lục
- Danh mục các chữ viết tắt
- Danh mục các bảng biểu
- Mở đầu
- Chương 1:     …           (Không đánh chữ số La Mã)

1.1.     …
1.2.     …

- Chương 2:
2.1.     …
2.2.     …

- Chương 3:
3.1. …
3.2. …

- Kết luận
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục 

3. Soạn thảo văn bản

- Giấy A4, nội dung lượng không quá 70 trang (Phần phụ lục không dầy hơn 
phần chính của luận văn)

- Phông chữ TimesNewRoman, cỡ 13 hoặc 14, dãn dòng 1,5 lines; mật độ chữ 
bình thường

- Lề trên: 3,0 cm; lề dưới: 3,5 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm
- Số trang đánh ở giữa, bên dướíi, bắt đầu từ mục lục
- Nếu có hình hoặc bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái

4. Viết tắt

- Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng 
nhiều lần trong luận văn

- Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế
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- Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc 
đơn

- Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu luận văn, xếp theo thứ tự 
ABC của chữ viết tắt

Mẫu bảng chữ viết tắt:
AFTA ASEAN Free Trade Area

Khu vực thương mại tự do ASEAN

5. Tài liệu tham khảo

- Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, 
Nga…)

- Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC
+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ
+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên
+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo 
chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ)

- Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng
- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách:

STT. Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Mẫu:
5.  Lưu Văn Lợi (1996),  Năm mươi năm ngoại giao Việt  Nam 1945-1995, 
Tập I, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay sách::
Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), các số trang đầu và cuối 
của bài viết

Mẫu:
8. Nguyễn Xuân Thắng (2001), 25 năm quan hệ kinh tế Việt Nam-Thái Lan 
và triển vọng, Những vấn đề kinh tế thế giới, tập 72 (số 4), tr. 26-31

(Tài liệu tiếng Anh số trang ghi là pg.)

- Đối với tài liệu trực tuyến (online), ghi tên tác giả, tên bài, website và đường 
dẫn (URL), ngày cập nhật

6. Trích dẫn tài liệu

- Trích dẫn tài liệu dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham 
khảo. Ghi số thứ tự đó cùng với số trang và đặt trong ngoặc vuông 

Mẫu: [24, tr. 59] (tức là tài liệu số thứ tự 24, trang 59)

7. Đánh số thứ tự bảng biểu

- Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng 
thứ ba trong chương 2)
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- Sau số bảng là tên của bảng (VD: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 
Việt Nam và Trung Quốc)

- Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có)
- Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu 

tham khảo và ghi ở bên dưới bảng.

8. Đánh số các chương, mục và tiểu mục

- Sử dụng số Arab, không dùng chữ số La Mã
- Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số
- Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục

Mẫu:

Chương 1: BỐI CẢNH QUỐC TẾ …
1.1. Bối cảnh thế giới

1.1.1.
1.1.2.

1.2. Bối cảnh khu vực

Chương 2:
2.1. 
2.2. 

9. Phần mở đầu
Cần có các nội dung sau:

- Mục đích, ý nghĩa của đề tài (Lý do lựa chọn đề tài, ý nghĩa khoa học và thực 
tiễn)

- Lịch sử nghiên cứu vấn đề (trong nước và ngoài nước)
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cơ sở lý luận, giả thuyết khoa học)
- Cấu trúc của luận văn (Nội dung chính của từng chương)

* Xem tiếp mẫu bìa ở trang sau
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Mẫu 1a: Bìa cứng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

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

HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

LUẬN VĂN THẠC SĨ................................................
(ghi ngành công nhận tốt nghiệp)

Hà Nội – 20...
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Mẫu 1b: Trang phụ bìa
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

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

HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Chuyên ngành ....................
                                     Mã số: ...........................

LUẬN VĂN THẠC SĨ ........................................
(ghi ngành công nhận tốt nghiệp)

                                   Người hướng dẫn khoa học: …................................

Hà Nội – 20...
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