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QUYET BINH 
Ban hành Quy ch tuyn sinh và dào tio trInh d thtc si 

HIEU TRIXONG TRUNG BA! HQC HANG HA! VIT NAM 

Can c' Quy& djnh s 1 756/QD-HDT ngày 02 tháng 10 nàm 2020 cia H5i d3ng 
tru'ông Tru'ông Dgi hQc Hang hái Vit Nam ye vic ban hành Quy ché To ch&c và hogt 
dng cia Tntôg Dgi hQc Hang hài Vit Nam; 

C'án c& Thông tu' so 23/2021/TT-BGDDT ngày 30 tháng 8nám 2021 cia B5 
tru'Ong B5 Giáo dyc và Dào tgo ye vic ban hành Quy chê tuyên sinh và dào tgo 
trinh dç5 thgc si; 

Can ci'r Nghj quyét sO 1860/NQ-I-JDT ngày 10 tháng 12 nám 2021 czta Hç5i dOng 
tru'Ong Tru'OngDgi hQc Hang hái Vit Nam, 

Theo dê nghj cza Vin tru'Ong Vin Dào tgo sau dgi hQc. 

QUYET BINH: 

Bin 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch tuyn sinh và dào to 
trInh d thtc si tti Tru?ng Di hc Hang hãi Vit Nam. 

Biu 2. Quy& dnh nay có hiu hrc kê t1r ngày k. 

Biu 3. Trithng các Phông: T chirc - Hành chInh, K hotch - Tài chInh, 
Thanh tra & DBCL; Vin trithng Vin Dào tio sau dai  hçc; Trithng các Khoa, 
Vin chuyên môn; Thu tru&ng các don vj, cá nhân có lien quan den nhim v1j 

tuyên sinh và dào tto trInh d thc si chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./...-  /7 

/ 

Noi nhân: 
- DU, TTHDT, BGH; 
- Nhix Diêu 3; 
- Luu: VT, Vin DTSDH. 



BO GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG OH HANG HA! VIT NAM Dc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

QUY CHE 
TUYEN SINH VA DAO TO TRINH DQ THiC SI 

(Ban hành kern theo Quyt ctjnh s&2360../QD-DHHHVN ngayMihang(Lnam 2021 
cia Hiu trithng Tru'&ng Dgi hQc Hang hái Vit Narn) 

Chirong I 
NHUNG QUY D!NH  CHUNG 

Dieu 1. Phim vi diu chinh và dM ttrçrng áp diing 

1. Quy ch nay cii th hóa Thông tir s 23/2021/TT-BGDDT ngày 30 tháng 8 
11am 2021 cüa Bô tnthng Bô Giáo diic và Dào tao  v vic ban hành Quy ch tuyên 
sinh và dào tao tTInh d thac si. 

2. Quy ch nay quy djnh v tuyn sinh, t chüc và quãn 1 dào tao  trInh d 
thac sT, cp bang thac sT tai  Tnthng  Dai  h9c Hang hãi Vit Nam (sau day gçi là 
Trueing). 

3. Quy ch nay áp ding di vói tt cá các dcn vi, cá nhân lien quan dn dâo 
tao trmnh dO thac si cüa Tnthng. 

4. Quy ch nay không áp diing di vâi vic tuyn sinh, t chüc dào tao  nhftng 
chung trmnh dào tao  thac sT do co s giáo diic nuóc ngoài cp bang (bao gm cã 
các chuong trinh lien k& dào tao  vi nuóc ngoài theo quy dinh  v hp tác, du tu 
cüa nixâc ngoài trong linh vrc giáo dçic). 

Diêu 2. Chiroing trinh dào tio 

1. Chrnmg trmnh dào tao  thac sT dixqc xay dirng, thm djnh và ban hành theo 
djnh huóng nghiên ciru hoc djnh huóng irng ding, dáp üng yêu câu cüa Khung 
trmnh dO quc gia Vit Nam và quy djnh v chun chucmg trInh dào tao  cüa Bô 
Giáo due và Dào tao. 

2. Chumig trinh dào tao  duqc thirc hin d cp b&ng thac sT theo quy djnh cüa 
Quy ch nay; không cp them mOt  van bang giáo diic dai  hçc khác. 

3. Chucmg trInh dào tao  áp ding chung di vói cac hInh thurc, phuang thüc t 
chc dào tao  và di tung ngithi h9c khác nhau. 

4. Chumg trmnh dào tao  phái quy djnh: 

a) Danh mic ngành phü hqp di vii ngithi hQc dã t& nghip trinh dO dai hQc 
(ho.c trmnh dO tucing ducing tr& len); nhüng tnr&ng hçip phãi hoàn thành yéu cu 
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h9c b sung trucc khi dir tuyn; 

b) NhU'ng ngoi ngft duçc chap nhn trong chun du vào và chun du ra; 
yéu câu ngoti ngü du vào và ngoti ngü du ra di vci mi ngithi hc phài cüng 
mt ngôn ngft. 

5. Chuo'ng trinh dào to trInh d thac si có kMi 1ixçng 60 tin chi vói cu trüc 
gôm: kiên thüc chung; kiên thüc c sâ ngành và kin thüc chuyên ngành; 1un van 
thac sT (di vâi chiwng trinh djnh huóiig nghien ciru) hoic th?c tp và d an tot 
nghip (di vth chucmg trInh djnh huó'ng üng diing), duçc quy djnh nhti sau: 

a) Phtn kin thIrc chung bao gm h9c phn tri& h9c và ngoi ngü, trong do 
h9c phn trit h9c có khi 1uqng theo quy djnh cüa B Giáo ditc và Dào tao;  h9c 
phn ngoi ngü có khi 1ucng 3 tin chi, dáp irng trInh d Bc 4 Khung nàng 1c 
ngoi ngü 6 bc dàng cho Vit Nam. 

b) Phn kin thüc c sO và chuyên ngành: bao gm các hQc phn b&t buc Va 
hçc phn tir ch9n. Trong do, các h9c phAn tir chn chim ti thiu 30% kMi hxng 
chucmg trinh dào t?o.  Nhà trwng t chüc xay dirng s hQc phn tir ch9n nhiu hon 
s h9c phn ma h9c viên duqc chçn. 

c) Thirc tp là hpc phn b&t buc di vth chwing trinh dào tao  djnh huàng 
üng ding, có khi luçing 7 tin chi. 

d) Di vói chuong trinh dào tao  djnh htthng nghiên cu, 1un van t& nghip 
có khi lung 14 tin chi; di vói chuong trInh dào tao  djnh hu&ng üng diing, dê an 
ttt nghip có khi lung 9 tin chi. 

e) T 1 kin thirc cor s& ngành, chuyên ngành trong chucmg trinh dào tao 
trong khoãng 30±40/70~60. 

6. Chuong trinh dào tao  duc day và hpc bang ting nuóc ngoài phái tuân thu 
các quy djnh do Thu tuóng ChInh phü ban hành. 

Diu 3. Thâm quyn xây diyng, thãm dnh và ban hành chiro'ng trinh dào 
t30 

1. Chuong trInh dào tao  do Hiu tnxâng t chiic xây drng, thm djnh và ban 
hành theo nhuiig quy dnh hin hành cüa B Giáo diic và dào tao. 

2. Ti thiu sau mi khoá h9c, Hiu trtthng xem xét vic thay di, diu chinh 
chuong trinh dào tao  d dáp ing yeu cu nâng cao chit 1ung và tip cn vth 
chucing trinh dào tao  cüa các nuâc tiên tin. Nhftng thay di, diu chinh lien quan 
dn chuong trinh dào tao  dugc thirc hin theo quy djnh hin hành và cong b cho 
hçc viên trithc khi áp dng. 

3. Hiu trwing quyêt djnh vic sü diing chtrong trmnh dào tao  thac si dang 
duçic ap d%lng a mt truOng dai  h9c tiên tin trên th giai, dA duçic kim djnh bi t 
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chüc kim djnh cht hxçvng giáo ditc thrçc B Giáo diic và Dào tto cong nhn, có 
diêu chinh cho phü hqp vâi Vit Nam, dam bão hçc phn trit h9c theo dñng quy 
djnh, dugc Hi dng Khoa h9c và dào t?o  cüa Trumg thông qua và tuan thu các 
quy djnh hin hành cüa pháp lut sâ hU'u tn tue. 

Diu 4. HInh thfrc và thô'i gian dào t30 

1. Hinh thüc dào tao  chinh quy ap diing cho chuang trmnh djnh hithng nghiên 
ciru và chiwng trinh djnh hrthig üng diing. HInh thüc dào tao  vüa lam vra h9c áp 
diing cho chng trInh djnh hithng img diing. Thai gian t chüc hot dng giãng 
day di vi mi hinh thüc dào tao  thirc hin theo Quy ch dào tao  trInh d dai  h9c 
cüa Bô Giáo diic và Dào tao. 

2. Di vi mi hInh thcrc dào tao,  k hoach h9c tp chun toàn khóa duc 
cung cp cho tirng chiwng tnInh dào tao  d djnh huâng cho h9c viên. Thi gian dào 
tao duqc quy djnh nhu sau: 

a) Thai gian theo k hoach h9c tp chun toàn khóa di vói hInh thüc dào tao 
chinh quy là 1,5 näm (18 tháng) d& vâi h9c tp trung ho.c 2 11am (24 tháng) dôi 
vi hQc không tp trung; 

b) Thi gian theo k hoach hçc tp chun toàn khóa di vi hInh thüc dào tao 
vüa lam vüa hc là 2,5 11am (30 tháng); 

c) Thi gian ti da dé h9c viên hoàn thành khóa h9c không vi..rçit qua 02 ln 
thi gian theo k hoach h9c tp chun toàn khóa di vói mi hInh thüc dào tao. 

Diu 5. Cong nhn kt qua hQc tp và chuyn dM tIn chi 

1. Ngthi hc ducic xem xét cong nhn và chuyn dôi tin chi cüa mt s hçc 
phAn khi dã h9c mt chLrclng trinh dào tao  thac si khác hoc dA t& nghip mt 
chrnmg trInh dào tao  chuyên sâu dc thu theo quy djnh tai  Diu 14 Nghj djnh s 
99/2019/ND-CP ngày 30 tháng 12 näm 2019 cüa ChInh phu quy djnh chi tit và 
hróng dn thi hành mt s diu cña Lu.t sua di, b sung mt s diu cüa Lut 
Giáo d%lc dai  h9c. S tIn chi dugc cong nhn và chuyn di không vuçxt qua 30 tin 
chi. 

2. Sinh viên dang h9c chuang trInh dào tao dai h9c (hoc trinh d ttxng 
duang trâ len) có h9c 1irc tinh theo dim trung bInh tich iüy xp loai khá tr& len và 
các diu kin khác do Tnthng quy djnh có th dugc däng k h9c tnthc mt s h9c 
phn cüa chucmg trInh dào tao  thac sT tai  Tru&ng. S tin chi duqc cong nhn không 
vuqt qua 15 tin chi. 

3. Nhftng h9c phn dugc xét cong nh.n và chuyn di tin chi theo quy djnh 
tai khoãn 1 vâ khoãn 2 Diu nay khi dáp üng các yêu cu sau: 

a) Dáp irng chun du ra, yêu cu v giãng vien, khi lixqng h9c tp Va các 
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yêu cu khác cüa hçc phn trong chiwng trmnh dào tto thtc sT; 

b) Dim dánh giá dtt tir dim C (hoc quy di tircmg dung) trâ len; 

c) Thi dim hoàn thành không qua 05 11am tInh tói thii dim xét cong nhn, 
chuyn di. 

4. Các diem sau day duqc quy djnh cit th tai  Phii liic 01 cüa Quy ch nay: 

a) Diu kin, tiêu chI dánh giá, quy trmnh xét cong nhn k& qua h9c tp và 
chuyn di tin chi; 

b) Diu kin, quy trInh sinh vién däng k h9c theo quy dinh tai  khoãn 2 Diu 
nay; 

c) Thyi gian hiu lrc cUa kt qua h9c t.p d xem xét cong nhn và chuyn di 
tin chi; 

d) Các hQc phtn (ho.c nhóm hQc ph.n) vâ s tin chi duc cOng nhan, chuyn 
dM theo di tuçmg ngtthi h9c và chucmg trinh dào tto. 

Chtro'ng II 
TUYEN SINH 

Diu 6. Dôi tu'çrng và diu kin dr tuyên 

1. Yêu cu di vii ngithi dir tuyn: 

a) Dã t& nghip hoc dä dü diu kiin cong nhn t& nghip di h9c (hoc 
trInh d trnmg drnmg tr& len) ngành phü hc'p; di vth chucng trInh djnh hróng 
nghiên ciru yêu c.0 hang tt nghip tr khá tr& len hoc có cong b khoa hçc lien 
quan dn linh viIc së h9c tip, nghiên c1ru; van bang dai  h9c do c s giáo di1c nuóc 
ngoài cp phãi thirc hin thu tiic cOng nhn theo quy djnh hin hanh; 

b) Co näng 1irc ngoi ngt tü Bc 3 tr len theo Khung nãng içrc ngoi ngft 6 
bc dung cho Vit Nam; 

c) Dáp 1rng các yêu cu khác cüa chun chumig trinh dào tto do Bô Giáo d%lc 
và Dào tao  ban hành và theo quy djnh cUa chrnmg trinh dào tao. 

2. Ngành phü hp duqc nêu tai  khoãn 1 Diu nay và tai  các diu khác cüa 
Quy ch nay là ngành dào tao & trmnh d dai  h9c (hoc trinh d tuo'ng dung tr& 
len) trang bj cho ngu&i hQc nn tang chuyên mon cn thiM d hQc tip chiwng trInh 
dào tao  thac si cüa ngành tung üng, duqc quy djnh th trong chun du vào 
cüa chuang trinh dào tao thac sT. Di vâi các ngành quãn trj và quân l', dào tao 
theo chuo'ng trInh thac sT djnh hu&ng ing ditng, ngành phü hqp & trinh d dai  h9c 
bao gm nhüng ngành lien quan trrc tip tái chuyen mOn, ngh nghip cUa 1mb 
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vrc quán trj, quán 1. 

3. liJng viên dáp 1rng yêu cu quy djnh tii dim b khoán 1 Diu nay khi có 
mt trong các van bang, chirng chi sau: 

a) B&ng Mt nghip trInh d dai  h9c trâ len ngành ngôn ngit nithc ngoài; hoc 
bang t& nghip trinh d di h9c tri len ma chucmg trInh duçc thirc hin chü yu 
btng ngôn ngü nuOc ngoài; 

b) Bng Mt nghip trInh d dai  h9c tth len do chinh Triring cp trong thai 
gian không qua 02 nàm ma chun du ra cüa chuang trinh dà dáp üng yeu cu 
ngoai ngü dat  trinh d Bc 3 tth len theo Khung näng 1rc ngoi ngü 6 bc dung 
cho Vit Nam; 

c) Mt trong các van bang hoc chirng chi ngoai ngt dt trinh d ti.rong 
thrcing Bc 3 trâ len theo Khung näng 1irc ngoai ngü 6 bc dung cho Vit Nam quy 
djnh tai  Phii liic 02 cüa Quy ch nay hoc các chirng chi tixang dixang khác do Bô 
Giáo diic và Dào tao  cong b& con hiu 1irc tInh dn ngày däng k dir tuyn. 

4. TTng viên d'r tuyn là cong dan nu6c ngoài nu däng k theo hQc các 
chumg trinh dào t?o  thc sT bang ting Vit phài dat  trInh d ting Via ttr Bc 4 
tth len theo Khung näng 1%rc ting Vit dung cho nguñ nrn9c ngoài ho.c cia Mt 
nghip dai  h9c (hoc trInh d tuong ducng tth len) ma chi.rong trInh dào tao  duc 
giàng day  bang ting Vit; dáp irng yêu cu v ngoi ngtt thu hai theo quy djnh cüa 
Tru&ng (nu co). 

5. Di vi chuo'ng trInh dào tao  thrqc dy và hçc bang ting nuc ngoài, üng 
viên phái dáp üng yêu cu v ngoai ngft, cii th khi có mt trong nhftng van bang, 
chCrng chi sau day: 

a) Bang Mt nghip trinh dO dai hçc tth len ngành ngôn ngü si diving trong 
giãng day; hoc b&ng Mt nghip trInh dO dai hçc tr len ma chirnng trInh duc thirc 
hin chñ yu btng ngôn ngft sir diing trong giãng day; 

b) MOt  trong các van b&ng ho.c chtrng chi cüa ngôn ngft sr diing trong giáng 
day dat  trinh d ttrang ducing Bc 4 trâ len theo Khung näng 1irc ngoai ngU 6 bc 
dung cho Vit Nam quy djnh tai  Phi lic 02 cüa Quy ch nay hoc các chüng chi 
tuclng duang khác do Bô Giáo diic va Dào tao  cong b, con hiu 1rc tInh dn ngày 
dang k dçr tuyn. 

Diu 7. T chfrc tuyn sinh và cong nhn hçc viên 

1. Vic tuyn sinh duçc t chüc mOt  hoc nhiu ln trong näm theo Dé an 
tuyn sinh duçc HOi  dông trung thông qua và dáp üng dU diêu kin bão dam chat 
lucing thc hin chung trinh dào tao  thac si theo quy djnh hin hành. 

2. Phucmg thüc tuyn sinh do TnrOng quyt djnh 1ixa ch9n vào mi ln tuyên 
sinh trong näm, bao gôm: Thi tuyên, xét tuyên hotc kêt hçp gifta thi tuyên và xét 
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tuyn di vOi ngithi Vit Nam; xét tuyn di vói ngithi nuc ngoài có nguyen v9ng 
h9c thc si tai  Trumg; báo dam dánh giá minh bach,  cong bang, khách quan va 
trung thirc ye kiên thüc, näng lirc cüa ngui dir tuyn. Trithng t chüc tuyn sinh 
trirc tuyen khi dáp ing nhftng diêu kin báo dam chit lucmg d kt qua dánh giá tin 
cy và cong bang nhu dôi vói tuyn sinh trrc tip. 

3. Thông báo tuyn sinh duçc cOng b cong khai trên trang thông liii din tr 
cüa Tnthng it nhât 45 ngày tInh den ngày kêt thüc nhn ho sc dr tuyên, bao gm 
nhung thông tin sau: 

a) Di tixqng và diu kiin dir tuyn; 

b) Chi tiêu tuyn sinh theo chi.rcng trInh dào tao,  hInh thüc dao tao; 

c) Danh miic ngành phà hqp cüa ttmg chuang trInh dào tao  và quy djnh 
nhüng trueing hçip phãi hoàn thành h9c bô sung; 

d) H sc dir tuyn; 

d) K hoch và phuang thirc tuyn sinh; 

e) Müc h9c phi, müc thu djch vii tuyn sinh và khoãn thu djch vii khác cho 1 
trinh ttrng nàm hçc, Ca khóa h9c; 

g) Nhüng thông tin cAn thit khac. 

4. Tnthng ra quyt djnh cong nhn h9c viên tr(ing tuyn khi dáp üng dAy dü 
yêu câu dâu vao cüa chucmg trInh dào tao  kern theo các minh chirng. 

5. Các dim sau day duqc quy djnh cii th t?i  Phi lic 03 cüa Quy ch nay: 

a) T chüc thi tuyn, xét tuyn, dánh giá näng 1irc ngoi ngü dAu vao va cong 
nhn h9c viên trtng tuyên; 

b) Các chInh sách ixu tiên trong tuyn sinh; 

c) Cong tác lixu trct, Mo mt trong cong tác t chüc thi tuyn và xét tuyn; 

d) Vic kirn tra, thanh tra và giám sat ni b trong cong tác tuyn sinh; 

d) Trách nhim cüa các t chiirc, dan vj và cá nhân trong cOng tác t chüc 
tuyên sinh; 

e) Nhftng quy djnh khác lien quan dn tuyn sinh. 

Chiro'ng III 
TO CHU'C VA QUAN LY DAO TAO 

Diêu 8. T chfrc dào to và dánh giá kt qua hçc tp 

1. Dia dim dào tao  là tru si chInh cüa Tnx&ng; các hoat dng thijc hânh, thirc 
tip, nghiên cu và trái nghim thrc té ducc to chüc & ngoài Tru&ng nhung khOng 
yuçYt qua 20% khOi luçmg chuang trInh dào tao. 
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2. Tiéu chuân, trách nhim và quyên hn cüa giãng viên giãng day trInh d 
thac si phãi tuân thu các quy djnh hin hãnh tai  Diu 54, Diu 55, Diu 57 và Diu 
58 Lust Giáo diic dai  hQc (dà duçc sira dôi, bô sung näm 2018); quy djnh v chun 
chuang trinh dào tao  cüa Bô Giáo diic và Dào to và các quy djnh khac có lien 
quan. 

3. Vic 1p k hoach Va t chcrc giáng day, dánh giá và xu 1' kt qua h9c tp 
duqc thc hin theo các quy djnh lien quan tai  Quy chê âàø tao  trInh d dai  h9c 
cüa B Giáo dtic và Dào t?o  và quy djnh tai  các khoán tü khoãn 4 den khoán 10 
cüa Diêu nay. Vic to chüc dánh giá 1un van chrnng trInh djnh hithng nghién ciru 
thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 10 Quy chê nay và to chüc dánh giá h9c phn tot 
nghip chrnng trinh djnh hrning üng d%Tng duçic thirc hin theo quy djnh tai  Diu 
12 Quy chê nay. 

4. Thai khóa biu th hin thai gian, dja dim, hoat dng day  và h9c cüa ttmg 
Ip hc thuc các khoá h9c, hInh thüc và chirang trInh dào tao.  Kê hoach giãng 
dy và h9c tp các h9c phân trong chucmg trInh dào tao  di.rçc bô tn dêu trong các 
tuân cüa h9c kSr. Trong tnthng hçp can thiêt phãi xêp ljch hçc tp trung toàn thi 
gian, so gi giáng dôi vi môi bce phân không vixçYt qua 15 gi trong mt tuân Va 

04 gi?i trong mt ngày. 

5. Quy trInh hc viên däng k hc tp truóc khi bt du mi hc ki theo tfing 
chucmg trInh dào tao;  khôi li.rgng tin chi tôi da và tôi thiêu trong môi hc k' hc 
viên duc phép dang k duc quy djnh cii the tai  Phii bic 04 cüa Quy chê nay. 

6. Kt qua các hc phn trong chirnng trInh dào tao  chi dixc xêp loai dat  khi 
có dim dánh giá tr müc C tri len (5,5 diem trâ len theo thang diem 10). 

7. Tnthng t chüc các 1p  hc trirc tuyn vói kbi lucmg hc tp không vuçit 
qua 30% tOng khôi luçing cüa chucing trmnh dào tao  khi dáp 1mg các quy djnh hin 
hành ye 1mg ditng cOng ngh thông tin trong quãn 1 và to chüc dào tao  qua mang; 
báo dam ch.t hrçing không thâp hcm so vó'i các lOp hc trrc tiêp. 

8. HInh thüc dánh giá tr%rc tuyn duçc áp ding khi bão dam sir tin cay, Cong 
bang và khách quan nhu dánh giá tn,rc tiêp, dông thi dóng gop không qua 50% 
tr9ng so diem hc phân, tri lun van và hc phân tOt nghip thi,rc hin theo quy 
djnh tai  Diêu 10 và Diêu 12 cüa Quy chê nay. 

9. Trong tri.rô'ng hçp thiên tai, djch bnh và các trithng hçp bt khá kháng 
khác, Tru?mg thijc hin dào tao  và dáiih giá tWc  tuyên các hc phân theo hithng 
dn cüa Bô Giáo d%le và Dào tao. 

10. Các dim sau day duçic quy djnh chi tit tai  Phii 1iic 04 cüa Quy ch nay: 

a) T chüc các hoat dng giãng day, hçc tip; 

b) Cách dánh giá, tInh dim bce phn; vic t chüc hrnrng dn, thrc hin và 
daub giá thrc hânh, thirc tp và chuyên dé nghiên c1m; 

c) Tiêu chun, trách nhim và quyn han  cüa giãng vien; 

d) Nhim vi và quyn han  cüa hc viên và các dcm vj chuyên môn, quãn l, 
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h trçi có lien quan theo các quy djnh cüa pháp lust hin hành; 

d) Vic 1y kin phãn hi cüa ngi.thi h9c và nhftng quy djnh lien quan khác 
trong to chüc hott dng dào tto thc sT cüa Tnrô'ng. 

Diu 9. Hu'ó'ng dn 1un van 

1. Hçc viên theo h9c chrnmg trInh djnh hithng nghiên cüu phãi thc hin mt 
d tài 1un van. H9c viên thirc hin 1un van trong thi gian It nht 06 tháng. 

2. Lun van là mt báo cáo khoa h9c, Mng hp các kt qua nghiên ciru chinh 
cüa h9c viên, dáp 1mg các yêu câu sau: 

a) Co dóng gop v l lun, hçc thut hoc phát trin cong ngh, di mth sang 
tao; th hin näng lirc nghiên ciru cüa hc viên; 

b) Phü hçip vâi các chun mirc v van hóa, dao  d'trc và thutn phong m5r tiic 
cia ngthi Vit Nam; 

c) Tuân thu quy djnh cüa Tnthng v hem chinh h9c thut và các quy djnh 
hin hành cüa pháp lust  v sâ hfru trl tue. 

3. Mi h9c viên có mt hoc hai nguii huéing dn lun van, trong do phãi có 
mt ngithi là giãng viên cci hfru cüa Tnx&ng. Tai  mt thii dim, mt ngithi hithng 
dk dc 1p không qua 05 h9c viên (tinh cã s h9c viên thirc hin h9c phn tOt 
nghip cüa chucmg trmnh djnh hu&ng üng diing); trueing hçip dng hithng dn 02 
h9c vien dixçic tInh tucing duang hthng dn dc ltp 01 bce viCr'. Hiu truâng quyt 
djnh giao d tài cho hc viên và c1r ngithi hithng dn trên cci sâ d nghj cUa Vin 
tnrâng Vin Dào tao  Sau  dai  hc và tru&ng don vj chuyên mon. 

4. Hc viên có th dirc thay di d tài tnthc thai han  np thuyt minh d tài 
theo k hoach It nh.t 3 tháng ho.c duçic chinh süa ten d tài tnróc khi t chüc bão 
v lun van trên cci sâ dcin d nghj cüa hc viên, ducic ngithi hithng dn và truâng 
don vj chuyên mon dng . Vic thay di d tài trong nhffiig trtx&ng hçip khác do 
Hiu tnr&ng quy djnh. 

5. Tiêu chun cüa ngithi hithng dn lun van: 

a) Co trIrih d tin si chuyên mon phü hp vói ngành dào tao  và d tài lun 
van cüa hoc viên; 

b) Co nang hrc ngoi ngii, üng diing cOng ngh thông tin d thirc hin nghiên 
cfru và trao di khoa hçc quc t; 

c) Co kt qua nghiên cru khoa hc lien quan dn d tài lun van trong thO'i 
gian 05 nam tinh dn thii dim dugc giao hithng dn; 

d) Dáp i1ng nhttng yeu cu khác theo chun chucing trmnh dào tao  cüa ngành, 
linh vrc dào tao  và quy djnh cüa Tnthng. 
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6. Yêu cãu v ni dung chuyên môn, cu true, hInh thIrc và bão dam hem 
chInh h9c thuat  di vci 1un van duqc quy djnh chi tit tti Phii 1iic 05 cüa Quy ch 
nay. 

V •V A Dieu 10. Danh gia 1uin van 

1. Lun van duqc M chüc dánh giá bang hInh thirc bâo v trix6c hi dng. BuM 
báo v duçc t chüc cong khai trr nhüng d tài thuc các linh vtrc cn bão mt thirrc 
hin theo quy djnh cüa Nhà nuâc. 

2. Hi dng dánh giá lun van bão dam các yêu cu sau: 

a) Hi dng có 05 thành viên, bao gm chü tjch, thu k, 02 ày viên phãn bin và 
các ày viên khác; trong do 01 ày viên phân bin là nguñ ngoài Tnthng; 

b) Tiêu chun các thành viên hi dng phãi dáp 1mg tiêu chun nhu ngixii huthig 
dn luQn van quy djnh ti khoãn 5 Diu 9 Quy ch nay; trong do chü tjch phãi là giãng 
viên ca hru hoc nghiên clru viên cci hü'u cUa Tnx&ng; 

c) Nguài huOiig dn có th tham gia hi dng vài ttx each là ày viên nhung 
không duçic cho dim dánh giá; cha, m; vç hoc chng, con, anh, chj, em rut cüa 
h9c viên không tham gia hi dng. 

3. Hi dng dánh giá 1un van do Hiu tnr&ng ra quyt djnh thành l.p, trên ca sâ 
d nghj cüa triràng dan vj chuyên mon và Vin tnr&ng Vin dào t?o  sau di h9c, trong 
thôi h?n  ti da 30 ngày lam vic, tInh tü ngày h9c viên np lun van và dli diu kin 
bão v theo quy djnh tti Khoán 4, Diu nay. 

4. Diu kién d h9c viên ducic bão ye luân van: 

a) Dã hoàn thành tt cã các hQc phn cüa chuong trInh dào tao; có dim trung 
binh chung các h9c phn trong chuang trmnh dào tao dat tr 5,5 trâ len (theo thang 
dim 10) hoc dim C tth len (theo thang dim chü); 

b) Dà np lun van, dirge ngui hthng dn dng cho bão v; 

c) Dã hoàn thành các yêu cu khác theo quy djnh cüa Tnxng. 

5. Bui báo v hun van dirge t chüc khi It nh.t 2 phân 3 tong so thành viên hi 
dng dánh giá có mit, trong do có chü tjch, thu k và It nht 01 ày viên phãn bin. 
HIrih thlrc bão v tnrc tuyn Co th dirge thijc hin khi có sij dng thun cüa các thành 
viên hôi dng và bce viên; toàn b din bin cãa bui bão v trirc tuyn dirge ghi 
hInh, ghi am và km trü tai  Trueing. 

6. Dim h4n van là trung bInh cong dim chm cüa các thành viên hi dng có 
mt trong bui dánh giá lun van theo thang dim 10; dirge xp loai dt khi lón han 
hoc bang 5,5 dim. 

7. Trong tnrmg hgp hun van khOng dat  yeu cu, hc viên dirge chinh süa, b 
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sung 1un van d duqc dánh giá 1n thu hai trong thai hin 03 tháng tmnh & ngây h9p 
hti dng dánh giá 1n thu nht; không t chüc dánh giá 1utn van 1n thu ba. 

8. Sau khi báo v thành công, toàn van 1un van (âä dixçic chinh s'Cra, b sung 
theo yêu cu cüa hi dng nu co) phái dugc np và km thr ti thu vin cüa Trtthng; 
duqc cong b trén trang thông tin din tr cUa Trtxing trong thii gian It nht 30 ngày, 
trtr mt s d tài thuc các linh vrc cn bão mt thrc hin theo quy djnh cüa Nhà 
nuac. 

9. Thu tiic dánh giá 1un van và các vn d khác lien quan dn dánh giá 1un van 
discic quy djnh chi tit ti Phii 1ic 06 cUa Quy ch nay. 

Diu 11. Thm d!nh  1un van 

1. Khi Co phàn ánh, khiu nai,  t cáo hoc frong nhüng trithng hçip khác theo yêu 
cu quãn 1, Tru?ing quyt djnh vic t chüc thm djnh chit luçmg lun van. 

2. Hi dng thm djnh lun van có thành phn, tiêu chun nhu hi dng dánh giá 
1un van; các thành viên hi dng dánh giá 1un van không tham gia hi dng thAm 
djnh. 

3. Vic thành 1p hi dng thm djnh lun van; quy trInh hp hi dông Va xir 1' 
kt qua thm dnh lu.n van duçic quy djnh chi tit t?i  Phii l%lc 06 cüa Quy ch nay. 

Diu 12. Hiróng dan, dánh giá và thm dnh hQc phân tt nghip chiro'ng 
trinh djnh hirfrng thig diing 

1. Hçc viên theo h9c chumg trInh djnh huthng 1mg diing phái thc hin mt d 
an t& nghip. HQC viên thirc hin d an trong thii gian it nht 03 tháng. 

2. D an duçic t chüc dánh giá bang hinh thlrc bão v truâc hi dông. Buôi bão 
v duc to chüc cong khai trir nMng d tài thuc các linh virc cn báo mt th?c hin 
theo quy djnh cüa Nhà nuâc. 

3. Báo cáo d an là mt bàn thuy& minh qua trInh xây dmg, trin khai và kt 
qua triên khai d an, dáp üng các yêu cu sau: 

a) D xut và kim nghim dixqc mô hInh, giãi pháp mth d giái quyt hiu qua 
nhftng thách thüc trong thijc tin; th hin nàng lijc 1mg diing khoa h9c, cong ngh Va 
giái quyt v.n d cña h9c viên; 

b) Phü hçip vth các chun mrc v van hóa, do dIre và thu.n phong m tic cIra 
ngthi Vit Nam; 

c) Tuân thIr quy djnh cüa Tnr?rng v hem chInh h9c tht4t  và các quy djnh hin 
hành cIra pháp luat v sâ hüu tn tue. 

4. Mi h9c viên có mt hotc hai nguri hithng dn d an, trong do phãi có mt 
ngithi là giãng viên ccr hUu cüa Tn&ng. Ti mt thri dim, mt ngu&i huOng dn dc 
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1p không qua 05 h9c viên (tInh cá s h9c viên thirc hin 1un van cUa chung trmnh 
djnh huóiig nghiên ciru); trung hçip dng huóng dn 02 h9c viên duçic tInh Iirang 
duang huóng dn dc 1pOl h9c viên. 

5. Tiêu chun cüa ngithi huóiig dn d an: 

a) Co trinh d tin sT chuyên mon phü hçp vói ngành dào to và d an cüa h9c 
viên; 

b) Co näng hxc ngoi ng(, img diing cong ngh thông tin d thirc hin nghiên 
ciru và trao di khoa h9c quôc tê. 

6. Hi dng dánh giá k& qua thirc hin d an có 03 thành vien, gm: thu tjch, 
thu k và üy viên phàn bin. Tiêu chun các thành viên hi dng phãi dáp üng tiêu 
chun nhu ngun hithng dn d an quy djnh tai  khoán 5 Diu nay; trong do chü tjch 
phái là giãng viên Ca hU'u hoc nghiên cüu viên co' hftu cüa Trumg; cha, mc, vçi hoc 
chng, con, anh, chj, em rut càa h9c viên không tham gia hi dng. Bu6i bào v chi 
t chüc khi hi dng dánh giá có mt dy âü các thành viên. HInh thüc bão v trtrc 
tuyn có th duçic thc hin khi có sir dng thun cüa các thành viên hi d&ig và h9c 
viên; toàn b din bin cüa bui bão v tric tuyn duçic ghi hInh, ghi am và km trti tai 
Trtxtmg. 

7. Hi dng dánh giá d an do Hiu truàng ra quyt djnh thành lip, trén cci si d 
nghj cüa trueing dan v chuyên mon và Vin trueing Vin dào tao  sau  dai  hçc, trong 
thyi h,n t& da 30 ngày lam vic, tInh ttr ngày h9c viên np d an và dü diu kin bào 
v theo quy djnh tai  Khoãn 3, Diu nay. 

8. Trong trir?Yng hçip d an không dat  yêu cu, h9c viên duc chinh sira, b sung 
d an d duçic dánh giá ln thu hai trong th?ii han  45 ngày tmnh tir ngày h9p hi dng 
dánh giá ln thu nht; không M chüc dánh giá d n ln thu ba. 

9. Sau khi bão v thành công, toàn van báo cáo d an (dà dixgc chinh sra, b 
sung theo yêu c.0 cüa hi dng nu co) phài duqc np và hru tffi tai  thu vin cüa 
Trtthng; duçrc cong b trên trang thông tin din tü cüa Tnthng trong th&i gian It nhât 
30 ngày, tnt nhüng d tài thuc các lTnh vrc cn bão mt thurc hin theo quy djnh cüa 
Nhà nithc. 

10. Thu tiic dánh giá, thm djnh d an và các vn d khác lien quan duçic quy 
djnh chi tit t?i  Phut liic 07 cüa Quy ch nay. 

Diu 13. Cong nhn Mt nghip và cp bang thac Si 

1. Diu kin d bce viên duc cOng nhn t& nghip: 

a) Dã hoàn thành các hc phAn cña chucing trinh dào tao  và báo v lun van, 
a an dt yêu c.u; 

b) Co trInh dO ngoi ng dat  yêu cu theo chun du ra cáa chucing trInh dào 
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tao tnthc thi dim xét tt nghip; drnc minE chirng btng mt trong các van bang 
hotc chthig chi ngoi ngü dat  trinh d ti.rng throng B.c 4 theo Khung nang 1irc 
ngoi ngü 6 bc dung cho Via Nam quy djnh tai  Phii 1iic 02 cüa Quy ch nay hoc 
các chirng chi tucYng throng khác do B Giáo diic vá Dào tao  cong b& hoc bang 
t& nghip trinh d dai  h9c tth len ngânh ngôn ngft mrc ngoài, ho.c b&ng tot 
nghip trInh d dai  h9c trâ len ngành khác ma chucmg trinh dixçic thirc hin hoàn 
toàn bang ngôn ngfr nmic ngoài; 

c) Hoàn thành các trách nhim theo quy djnh cüa Tru&ng; không bj truy ciru 
trách nhim hInh sr và không trong thi gian bj k3 1ut, dInh chi h9c tip. 

2. Tnthng to chirc xét và ra quyt djnh cOng nhn t& nghip trong thi han  02 
tháng tInh tr ngày hQc viên bão v thành cOng 1un van, d an; ti da them 03 
tháng trong trtthng hçTp phãi M chüc thm djnh 1u.n van, d an. 

3. Tnthng cp b.ng thac sT cho h9c vien trong thri han  01 tháng tInh tr ngày 
cO quyt djnh cong nhn t& nghip. 

4. Ni dung ghi trên van bang và phi 1iic van bang th'çrc hin theo quy djnh 
cüa B Giáo diic và Dào t?o,  trong do phii 1%ic van b&ng ghi rO chucmg trinh djnh 
huâng nghiên ci'm hotc djnh hmSrng üng ditng. 

5. Di vOi cac h9c viên không dü diu kin tOt nghip theo thèi gian h9c tp 
quy djnh tai  khoãn 2 Diu 4 Quy ch nay, Hiu trung cp chüng nhn kt qua các 
hQc phn h9c viên dà tIch luy trong chi.rang trInh dào tao. 

6. Thu tiic xét và cOng nhn tt nghip; vic bão kru, cp giy cong nhn kt 
qua h9c tp dã tIch lOy di vth hçc viên chira hoàn thành các diêu kin tot nghip 
duçic quy djnh chi tit tai  Phii 1%Tc 08 cUa Quy ch nay. 

Chtroiig IV 
NHUNG QUY DINH KiliC DOl V1 HQC VIEN 

Diu 14. Nghi hQc tim thOi, thôi hçc 

1. Hçc viên duqc phép nghi h9c tam  thi và báo hiu kt qua dã hçc trong các 
trtthng hçip sau day: 

a) Duçrc diu dng vào lirc hrçing vu trang; 

b) Duçrc ccr quan có thm quyn diu dng, dai  din quc gia tham dir các k' 
thi, giãi du quc t hoc thirc hin các nEim vi khác cüa quc gia, cüa ngành; 

c) Bi m, thai san hoac tai phãi diu trl thi gian dài, nhung phãi có giây 
xác nhn cüa cci s& khám, chüa bnh có thm quyn theo quy djnh cüa B Y th; 
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d) VI 1 do cá nhân khác nhtrng phái hoàn thành It nht mt h9c k' Tnrng 
và không thuc các tnthng hqp bj xem xét buc thôi h9c ho.c xem xét k' 1ut. 

2. Thñ gian nghi h9c ttm thii tti dim d khoãn 1 Diu nay phãi dugc tInh 
vào thii gian ti da d hoàn thành khóa h9c quy djIIh tai  khoãn 2 Diu 4 Quy ch 
nay. 

3. Hçc viên duçic Tnthng quyt diIIh cho thôi h9c vi 1 do cá nhân, trü tru&ng 
hçp dang bj xem xét buc thôi hQc hoc xem xét k' 1ut. 

4. Chi tit v diu kin, thm quyn, thu tiic xét nghi h9c tam  thi, tiêp nhn 
tth lai  h9c tp và cho thôi h9c; vic báo lixu và chrng nhn k& qua h9c tp dä tich 
lily di vói hçc viên xin thôi hQc duqc quy djnh tai  Ph%1 htc 09 cüa Quy ch nay. 

Diu 15. Chuyn co' so' dào to, chuyn nol h9c và chuyn chtro'ng trInh 
dào to 

1. Hçc viên duçc xét chuyn co sâ dào tao,  chuyn noi hçc và chuyn chuong 
trInh dào tto nu dáp irng các yêu cu sau: 

a) Btt diu kin tráng tuyn cüa chucing trmnh dào tao  xin chuyn dn và co sâ 
dào tao  xin chuyn dn có dü các diu kin bão dam chit luçmg, chua vuçYt qua 
näng 1ixc dào t?o  di vâi chucmg trInh, ngành dào tao  do theo quy djnh hin hành 
cüa Bô Giáo dic và Dào tao; 

b) Duçic sir dng ' cüa hiu truâng co sâ dào tao xin chuyn di và co sâ dào 
tao xin chuyn dn di vâi chuyn co s& dào tao; 

c) Duqc sr dng cüa thu truo'ng các don vj chuyên mon phi trách chuong 
trInh, ngành dào tao,  ngui phit trách phân hiu (nci chuyn di và chuyn dan) va 
cüa hiu tnthng Tnthng di vói trtthng hqp chuyn nai h9c và chuyn chucing 
trInh dào tao  trong Trtthng; 

d) Can du th?yi gian d hoàn thành chuo'ng trInh dào tao  theo quy djnh t?i 
khoãn 2 Diu 4 Quy ch nay và không dang trong thii gian bj k 1utt tir cành cáo 
tr& len. 

2. Vic cOng nhn kt qua h9c tp và chuyn di tin chi dä tich lUy di vói 
h9c vien thuc các trtr&ng hqp chuyn co sO' dào tao,  chuyn chuong trinh dào tao 
phãi bão dam quy djnh tai  Diu 5 Quy ch nay. 

3. Chi ti& v diu kin, quy trInh và thu tiic chuyn co' sO' dào tao,  chuyn noi 
h9c và chuyn chuong trinh dào tao  duqc quy djnh tai  Phii 1ic 10 cUa Quy ch nay. 

Diu 16. Trao dM hQc viên và h9'p tác trong dào to 

1. Trao di h9c viCn cUa TnxO'ng vO'i co sO' dào tao  trong nithc và nu6c ngoâi 
(sau day gi là co sO' dào tao  phi hqp) dixçic thrc hin theo yêu câu sau: 
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a) Ca si dào tto trong nithc phãi duçc phép dào tio cüng ngành i trInh d 
thac Si; 

b) Ca s& dào tao a nuóc ngoài phãi là ca sâ giáo dc dai  h9c, thrc ca quan 
có thm quyn v giáo dic nithc sa tai cong nhn v cht hrng, cho phép dào tao 
và cp bang thac si trong nhóm ngânh ti.rang 1rng. 

2. Nguyen tc thirc hin trao di h9c viên: 

a) Hiu trithng hai ca s& dào tao  dng ; 

b) S hrgng tin chi h9c viên theo h9c ca sa âàø tao  phM hçp thrc cong 
nhn không qua 25% tng s tin chi cüa chuang trinh dào tao  hQc viên dang theo 
h9c và bão dam quy djnh tai  Diu 5 Quy ch nay. 

3. Chi tit v diu kin, quy trinh thirc hin trao di hQc viên; cong nhn tin 
chi hQc viên dã tIch lüy khi thirc hin chuang trInh dào tao a ca sâ dào tao  phi 
hçip và cong khai trên trang thông tin din tü cüa Trithng thrc quy djIIh tai  Phii 
1ic 11 cüa Quy ch nay. 

Chtrong V 
THANH TRA, KIEM TRA, 

KHIEU NI, TO CÁO yA xU L VI PHJM 

Diu 17. Thanh tra, kim tra 

1. Trtthng có trách nhim t%r kim tra, thanh tra ni b vic tuyn sinh, thirc 
hin k hoach, chuang trinh, quy ch dào tao  và các vn d khác lien quan dn dào 
tao trmnh d thac si; chju sir kim tra, thanh tra, giám sat cüa B Giáo d%ic và Dào 
tao và các co quan có thm quyn theo các quy djnh hin hành. 

2. Tnthng chju sir thanh tra, kim tra cüa B Giáo diic và Dào tao  và các ca 
quan có th.m quyn v vic th?c hin các quy dnh v tuyn sinh, dào tao,  cp 
bang thac si theo các quy djnh cüa pháp lut. 

Dieu 18. Khiu ni, to cáo 

1. Ca quan, t chic, cá nhân có quyn khiu nai,  t cáo v hành vi vi pham 
quy ch cUa Truang, cüa giãng viên, can b quàn 1' và h9c viên. 

2. Vic khiu M cáo; giãi quyt khiu th cáo duqc thirc hin theo quy 
djnh hin hành cña pháp 1ut khiu nai,  t cáo. 

l3iêu 19. Xtr 1 vi pham di vOl hoc viên 

1. Hçc viën có gian 1n trong thi, kim tra, dánh giá kt qua hçc t.p së bi xix 
1 kr 1u.t di vó'i tirng hQc phn dà vi pham. 
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2. H9c viên thi h hotc nhi ngui thi h du bj kS'  1ut a mic dInh chi h9c 
tp 01 näm dôi vai truang hcp vi phm 1n thu nhtt và buc thôi h9c dti vth 
trithng hçip vi phm 1n thu hai. 

3. Hc viên di h9c h hoc nh ngithi di h9c h s bj nhn hInh thüc k 1ut 
tü khin trách dn buôc thôi hoc. 

4. Hçc vién vi phm mt trong các quy djnh sau day s bj buOc  thôi h9c; bang 
thc si nu dã duqc cp sê bj thu hi, buy bO theo quy djnh cüa B Giáo duc và 
Dào tao: 

a) Co hành vi gian 1.n trong tuyn sinh, hQc tip, báo v 1un van, d an hoc 
gian ln trong vic lam M s d dirçic cp van b&ng, ching chi; 

b) Sir diing k& qua cüa ngithi khác hoc sao chép, trich dn không ditng quy 
djnh trong lutn van, d an và bj hi dng thm djnh kt luan  nu ctt bO nhftng 
phn sir diing, sao chép, trIch dn do thI lun van, d an không dt yeu cu; 

c) Nhô' hoc thuê ngithi khác lam h 1un van, d an. 

5. Nhüng tnrmg hçip sau bj xóa ten trong danh sách h9c viên: 

a) Thi sinh dâ tráng tuyn nlurng sau 2 tun không däng ki nhp h9c k tü 
ngày nhp h9c ghi trong giy báo nhtp h9c; 

b) H9c viên không däng ki hQc hoc không dang kI lam luan van, d an hoc 
tr bO h9c trong thôi hn qua 3 tháng không có ii do chInh dáng; 

c) Không hoàn thành nghia vt dóng h9c phi dung thai h.n theo quy djnh. 

Diêu 20. Xu 1 vi phm khác 

1. NguOi tham gia cong tác tuyn sinh, thi sinh d thi trong k' thi tuyn sinh có 
hành vi vi phm quy ch& ty theo muc dt vi pham së bj xi:r pht vi phm hành 
chinh, xu l kr 1ut theo quy djnh hin hành cüa Bô Giáo dc và dào tao. 

2. Cong chuc, viên chüc, ngithi lao dng tham gia quãn 1, giãng day, huang 
din, dánh giá lun van, d an nu vi ph.m Quy ch nay thI tu' theo tInh chat, müc 
d vi phm s bj tm dirng vic giãng day, hithng din 1i4n van, d an, tham gia hi 
dng dánh giá 1u,n van, d an trong thai hn ti thiu mt nam; bj xu l trách nhiêm 
hành chInE, hinh sir, dan sir theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Chtro'ng VI 
TO CHIC THIJC HI1N 

Diu 21. Ap dijng Quy ch 

1. Các khóa tuyn sinh trInh do thac si dat 2 näm 2021 v trirac thurc hin 
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theo Quy ch Dào tao  trInh d thac si Ban hành theo Quyt djnh s: 1990/QD-
DHH}J, ngày 6 tháng 8 nàm 2015 cüa Hiu trithng Trisng Dai  hçc Hang hãi Vit 
Nam. 

2. Các khóa tuyn sinh tir dçit 1 näm 2022 tth di thrc hin tuyên sinh và to 
chüc dào tao  trInh d thac si theo Quy ch nay. 

Diêu 22. Trách nhim to chfrc thiyc hin 

1. Vin Dào tao  sau  dai  h9c ph bin, huó'ng dn cho üng viên dr tuyên các 
quy djnh lien quan dn chInh sách tuyn sinh cüa Tnthng. 

2. Vin Dào tao  sau  dai  h9c phô bin, hi.râng dn cho h9c viên quy ch cüa 
Tnring Va CáC quy dnh lien quan dn qua trInh hpc tip,  các quy djnh v nghia vij 
và quyn igi cüa h9c viên khi bat du khóa h9c. 

3. Can ctr vào các quy djnh cüa Quy ch nay, Vin Dào tao  Sau  dai bce, các 
don vj chuyên môn, các don vj lien quan kin toàn t chirc don vj va các diu kin 
cn thit khác d trin khai thirc hin Quy ch, có trách nhim: 

a) Thrc hin trách nhim trong cong tác bâo dam chit luçing giáo diic theo 
quy djnh tai  Diu 50 Lutt Giáo dic dai  hc (ducic sira di, b sung näm 2018); 

b) Thiic dy bInh dang giói trong dào tao  thac Si; 

c) Tang cuing hem chInh hc thut; giám sat và kiêm soát vic chng sao 
chép; xây drng ch tài, nghiêm t11c xr 1 khi có vi pham; bão dam tInh trung thirc 
cüa ni dung nhung 1un van, d an và nhüng chuyên d nghiên ctru khác. 

4. Sir phi hçip giüa Vin Dào tao  sau  dai  hc và các don vj trong t chüc và 

quân 1 dào tao  sau  dai  hçc di.rgc quy djnh ci th tai  Phii liic 12 cUa Quy ch nay. 

Diêu 23. Chê d 1uu tr&, báo cáo và cong khai thông tin 

1. H so duçc lu'u trü và bão quân tai  Tnthng theo quy djnh hin hành ye 
th?i han  báo quãn tài 1iu chuyên mon nghip vi cüa ngành giáo dc do B trithng 
Bô Giáo dijc và Dào tao  ban hánh. 

2. Hiu tn.ràng có trách nhim hoàn thin co s& d 1iu tai  Trithng và cp nht 
dy dü, chInh xác dü hiu v dào tao  thac si vào h thông co s& dU hiu quôc gia ye 
giáo dic dai  hoc; xu.t dü hiu tng hqp báo cáo tr h thng, k xác nhn và gri v 
B Giáo dic vá Dào tao  triiOc ngay 31 tháng 12 hang näm. 

3. Các thông tin sau duçc cong khai trên trang thông tin din tir cüa Tmông 
cho trng chsong trInh dào tao: 

a) Gii thiu khái quat v chuong trinh dão tao; 

b) Thai gian, dja dim và hInh th'rc dào tao; 

c) Yêu dtu du vào và thông tin tuyn sinh; 
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d) Cu trüc chucmg trmnh (kern theo s tin chi cho mi h9c phn, 1un van, d 
an, chuyên d nghiên cüu); 

d) Di ngü giãng viên tham gia giãng dy và huáng dn 1un van, d an; 

e) H9c tp và kim tra dánh giá; 

g) Chun du ra, ccc hi vic lam; 

h) Hpc phi và h9c bng (nu có); 

i) Các thông tin khác ma üng viên vâ h9c viên cn bit v chucing trmnh dào 

tao. 

4. Cong khai trén trang thông tin din tir cüa Trithng tnthc khi t chirc tuyn 
sinh và dào tto: 

a) Quy ch cüa Tnrmg, các quy djnh quail 1 dào tao  có lien quan dn tuyn 
sinh, t chi.rc dào tto và cp bing thc Si; 

b) Các quyt djnh ma ngành dào tao; 

c) Các diu kin báo dam chit lucing theo quy djnh hin hành cüa B Giáo 
diic và Dào tao  và các thông tin khác theo quy djnh. 

5. Thông tin cong khai trén trang thông tin din tü cüa Tru&ng duçic thumg 
xuyên cp nhât: 

a) Thng ké s hrçmg h9c viên trüng tuyn, dang h9c, thôi h9c và t& nghip 
theo 11mg khóa, 11mg ngành, chuo'ng trinh dào tao  và hinh thüc dào tao; 

b) K hoach giãng day, thai khóa biu ctta 11mg lap h9c; ten d tài Va torn tat 
ni dung các 1utn van, d an có thông tin h9c viên, nguai huàng dn và ngày bão 
ye luân van, d an (tilt các d tài thuc các linh vçrc cn bão mt thirc hin theo quy 
dinh cüa Nhà  nuóc),I.*- 
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PHV LUC 
(Ban hành kern theo Quyê't djnh s /QD-DHHHVN ngày tháng nà,n 2021 

cia Hiu trzthng Trwôi'zg Dgi hQc Hang hái Vit Nain) 

CONG N}LN KET QUA HQC TP VA CHUYEN DOT 
TIN CHI 
BANG THAM CHIEU QUY DOI MOT  so VAN BANG 
HOC CHUNG CHI NGOJ NGU TU'C$NG DU'ONG BAC 
3 VA BAC 4 KHUNG NANG LIXC  NGOJ NG 6 BJC 
DTJNG CHO VIT NAM AP DVNG  TRONG TUYEN sni 
vA DAO TLO TRITNH DO THLC SI 
TUYN SINH VA CONG NHN TRUNG TUYEN 
TO CHLJ'C DAO TJO VA CAC VAN DE LIEN QUAN 
HIJONG DAN TRINH BAY LUN VAN TH4C SI 
THU TUC DA1H GIA VA THAM DIINH  LUIN VAN 
THU TVC  DANH GIA, THAM DINH  VA HUONG DAN 
TRINH BAY DE AN 
THU TVC  XET vA CONG NH4N  TOT NGHIP, CAP 
BANG THC SI 
THU TLJC  NGHI HQC T4M THOi, THOI HQC 
THAY DOT Cci so DAO TO VA CHTJONG TRINH DAO 
TJO 
THU TIJC HOP TAC TRONG DAO TJ?O  VA TRAO DOT 
HOC VIEN 

PHOI HQP GIUA VIN DAO TAO SAU DT HQC VA 
CAC DON VI TRONG TO CHIIJ'C VA QUAN L DAO 
TAO SAU DAT HQC 

PHU LVC  01: 

PHU LUC 02: 

PHU LVC  03: 
PHU LUC  04: 
PHU LUC 05: 
PHU LUC 06: 
PHU LVC  07: 

PHU LUC 08: 

PHU LUC 09: 
PHU LUC 10: 

PHULUC 11: 

PHU LUC 12: 
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PHIJ LVC  I 

CONG NFT4N  KET QUA HQC TP VA CHUYEN DOT TIN CHf 

1. Diêu kin cong nhn kt qua h9c tp và chuyn di tin chi 

Nhüng h9c viên sau day dü diu kin drçic cong nhn kt qua hçc tp và 

chuyn dM tin chi sau khi dã trüng tuyn vào chuo'ng trInh dào tto trInh d thac si 
cüa Trtthng: 

- H9c viên dã tt nghip thtc Si; di vii h9c vién tt nghip chuong trinh 
th?c si i nuâc ngoài thI phái có chirng nhn v vic cong nhn van bang cüa Bô 
giáo diic và dào tao; 

- H9c vién dà theo hçc ti Tnthng các h9c phn a trInh d thc si cüa ngành 
trüng tuyên và thOa man yêu cu tai  khoán 3 Diu 5 cüa Quy ch nay. 

- H9c vién dà tt nghip chucmg trInh dào tto di h9c twmg thrang vâi bc 7 
cüa Khung trInh d quc gia Vit Nam (tü 150 tin chi trâ len) thuc ngành phü hgp 
v6i ngành trüng tuyn. 

Di v6i hçc viên tt nghip chtrng trInh dti hçc hoc thc si a nrcc ngoài 
thI phãi có chirng nhân v vic cong nhn van bang cüa Bô giáo diic và dào tao. 

2. Tiêu chI dánh giá 

Can cü vao các tiêu chI sau day d dánh giá các h9c phn d'xqc cOng nhn và 

chuyn di tin chi: 

- H9c phn dà dáp üng chun du ra, yêu câu ye giãng viên, khôi hrçing h9c 
tp va các yêu cu khác cüa h9c phAn trong chucrng trInh dào t?o  thc Si; 

- Dim dánh giá hçc ph.n dt tr dim C (ho.c quy di tircmg dixo'ng) trâ len; 

- Thri dim hoàn thành hçc phn không qua 05 11am tInh tai thai dim xét 

cOng nhn, chuyn di; 

- Các tiêu chi b sung (nu co) do Hiu trtthng quyt djnh. 

3. Quy trInh cong nhmn kt qua hQc tp và chuyn di tin chi 

- H9c vién lam dcm d nghj cOng nhn kt qua h9c tp và chuyn di tin chi 
theo mu quy djnh; 

- Tru&ng dan vj chuyên mon có ngành dào tao  trInh d thc si giai thiu cho 

Vin dào tao  sau  dai  hc danh sách Hi dng chuyên mOn cüa ngành, bao gm 5 

thành viên, dam bão thành phn nhu sau: Chü tjch Hi dng là Truang hoc PhO 
dcm vi chuyen mOn Co ngành dão t?o  trmnh d thac si; thu k hi dông và các üy 
vien là giãng vien ca hftu cüa TrLrè'ng dáp üng các tiêu chun cUa giãng vien giàng 
dy trinh d thc si nhu quy djnh tai  khoãn 2 Diu 8 cüa Quy ch nay. 
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- Vin Dào to sau dai  h9c trInh Hiu Truâng k) Quyt djnh v viêc thành lap 
Hi dng chuyén môn; 

- Hi dng chuyên mon h9p, xem xét cong nhn kt qua h9c tp va chuyn 
dM tin chi cüa h9c viên. Van bàn hQp Hi dng chuyên môn, ngoài Quyt djnh 
thành lip, bao gm: Bang dim kt qua h9c tp cüa hçc vién trInh d dai  hc 
hoc thc s va minh chi1mg kern theo; Biên bàn h9p Hi dng có chü k dy dü 
ctia các thành vien, trong do neu rO kt 1un ci th v ni dung cong nhn kt qua 
h9c tp và chuyn di tin chi cüa h9c viên. 

Ghi chá: Toàn b biu mu lien quan duçic quy djnh ciii th trong quy trInh 
ISO cüa Viên Dào tao sau di hoc. 



21 

PHV LIJC 02 

BANG THAM CHIEU QUY DOI MÔT sO VAN BANG HOC CHNG CHI 
NGOJ NGU TLNG DONG BC 3 VA BAC 4 KHUNG NANG L1C 

NGOAI NGtTY 6 BLC DTJNG CHO VIT NAM AP DTJNG TRONG 
TUYEN sn vA DAO TAO TRINH DO THAC SI 

(Theo Thông tit sc: 23/2021/TT-BGDDT ngày 30 tháng 8 näm 2021 
cia Bç5 truóiig Bç5 Giáo dyc và Dào tgo) 

TT Ngôn ng(r 
Chung chi 

IVan bang 

TrInh d/Thang dim 

Ttroiig throng Bc 3 Tirong duong Bc 4 

TMng Anh 

TOEFLiBT 30-45 46-93 

TOEFL ITP 45 0-499 

JELTS 4.0- 5.0 5.5 - 6.5 

Cambridge Assessmnt 
English 

BI Preliminary/B 1 Business 
Preliminary! Linguaskill. 

Thang dim: 140-159 

B2 FirstJB2 Business 
Vantage! 

Linguaskill. Thang dim: 
160- 179 

TOEIC 

(4knang) 

Nghe: 275-399 

Doc: 275-384 

Nái: 120-159 

Vit: 120-149 

Nghe: 400-489 

Doc: 385-454 

Nói: 160-179 

Vit: 150-179 

2 Ting Pháp 
CIEP/Alliance française 
diplomas 

TCF: 300-399 

Van b&ng DELF B 1 

Diplôme de Langue 

TCF: 400-499 

Van bang DELF B2 

Diplôme de Langue 

3 Tiêng Dic 

Goethe - Institut Goethe-Zertifikat B 1 Goethe-Zertifikat B2 

The German TestDaF 
language certificate 

TestDaF Bc 3 

(TDN 3) 

TestDaF Bc 4 

(TDN 4) 

4 Tiêng Trung Quôc 
Hanyu Shuiping Kaoshi 
(HSK) 

HSK Bc 3 HSK Bc 4 

5 Tiéng Nht 
Japanese Language 
Proficiency Test (JLPT) 

N4 N3 

6 Ting Nga 
TPKFI - TeCT no 

CCKOM 5I3bIK KaK 
li}IOCTHHOM 

TPKI4-1 TPKH-2 
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PHJ LVC  03 

TUYEN SINH VA CONG NHN TRUNG TUYEN 

1. Phirong thfrc xét tuyn 

1.1. Ngtrrng dam bão cht hrqng du vào 

NguOng dam báo chit lucing du vào là dim trung bInh chung toàn khOa và 
htng tt nghip a trIrth d di h9c, dirçic Hiu tnrâng quy djnh cit th ti thông báo 
tuyên sinh. 

1.2. Diu kin xét tuyn 

1. ThI sinh dà thóa man các yêu cu ti Diu 6 cüa Quy ch nay; 

2. Thoã man ngixOiig dam bào chAt 1uqng dAu vào; 

3. Np h si d tuyn dAy dü, dung thai htn theo quy djnh ti thông báo tuyn 
sinh cüa Tnthng. 

4. Nhüng üng viên dir tuyn chua thôa man dim b khoán 1 và khoán 3 Diu 6 
cüa Quy ché nay phãi dir thi dánh giá nãng 1irc ngoi ngü dâu vào (quy djnh 
tai khoãn 2 mic 2.3 và khoãn 6 miic 2.5 cüa Phii htc nay) và dt yêu câu (dat 
tôi thiêu 50% cüa thang diem mon thi). 

1.3. Chi tiêu xét tuyn 

Chi tiêu xét tuyn do Hiu truàng quy djnh cu th tti thông báo tuyn sinh cho 
trng ngành, chuyên ngành, can cü vào chi tiêu tuyn sinh ma Nhà trixang dã dang 

k v6i Bô Giáo diic và dào to trong näm và diu kin thirc th tti mi lAn tuyn 
sinh. 

1.4. Tiêu chI xét tuyn 

1. Sir phü hçip ciia ngànhlchuyên ngành t& nghip dai  hQc vâi ngành/chuyên 

ngành däng k xét tuyn can cü vào danh mic ngânh phü hçrp duc quy djnh tti 

Diu 2 cüa Quy ch nay; 

2. Thuc di tuçYng uli, tiên quy djnh ti miic 4 cüa Phii 1iic nay; 

3. Htng tt nghip di h9c duçic th hin trên van bAng; 

4. Nang lirc ngoi ngü theo Khung näng 1irc ngoü ngir 6 bc dung cho Vit 
Nam; 

5. Dim trung bInh chung toàn khóa a trInh d di h9c (theo thang dim 10) 
duge th hin ti bang dim tt nghip; 

6. Tiêu chI b sung do Hiu tnràng quyet dnh. 
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1.5. Ho xét tuyn 

1. Dan dAng k- xét tuyn theo mu quy djnh; 

2. Bàn sao cong chüng Btng tht nghip dai  h9c (chiirng thicc) ho.c GiAy chüng 
nhn âü dieu kin tOt nghip dai  h9c do Hiu tnthng Co sâ dào tao cap; 

3. Bàn sao cong chiing Bang dim tt nghip dai  h9c do co sâ dào tao  di h9c 
cap; 

4. Bàn sao cong chirng mt trong các van bang, chüng chi ngoi ngft duçc quy 
djnh tai  khoãn 3 Diu 6 ciia Quy ch& (a) Bcng tt nghip trInh d5 dqi hoc ith len 
ngành ngôn ngfr nzthc ngoài, hoic bang tt nghip trInh d5 dgi hQc tth len iiià 
chzio'ng trInh du'crc thrc hin chü ylu bang ngon ng nw&c ngoài, b) Bcng tát 
nghip trinh d5 dcii hQc tth len do chInh cci s& dào tqo ca'p trong thôi gian không 
qua 02 ham ma chun du ra cta chuvizg trInh dd dáp thig yeu cu ngogi ngI dgt 
trInh ct5 Bcc 3 trá len theo Khung náng h!c  ngogi ngi 6 bçc dung cho Vit Nam; c) 
M5t trong các van bang hoc ch&ng clii ngogi ngtr dqt trInh d5 tu'cmg thwng Bçc 3 
tr& len theo Khung náng lc ngogi ngir 6 bc dung cho Vit Na,n quy djnh tqi Phy 
lyc cüa Quy ch nay hoc các ch&ng chi ttrctng thro'ng khác do Bó Giáo dyc và 
Dào tgo cong ha, con hiu lrc tInh dan ngày ctãng kj dr tuyé'n,); 

5. So yu 1 ljch (bàn chInh); 

6. Giy chüng nhn süc khôe (bàn chInh); 

7. Giy tè b sung theo quy djnh. 

1.6. Quy trInh xét tuyn 

Ngoài vic tuân thti các quy djnh hin hành cüa Trithng, quy trInh xét tuyn 
duqc th%rc hin theo trInh tr sau day: 

1. Ban thu k Hi dng tuyn sinh trInh ChiX tjch Hi dng tuyn sinh: ho so 
xét tuyn cüa thI sinh; Danh sách thi sinh dü diu kiên xét tuyn sp xp theo thu 
tix uu tiên giâm din; 

2. Hi dng tuyn sinh t chrc phiên h9p xét trüng tuyn. Biên bàn cUa phiên 
hçp Co dy dü chit k cUa ChU tjch, thu k và các thành viên Hi dng tuyn sinh; 

3. Ban thu k cüa Hi dng tuyn sinh tp hçTp h so xét tuyên và Biên bàn 
phiên h9p xét trüng tuyn trInh Hiu tnr&ng d tin hành thu tic cOng nhn trüng 
tuyn theo quy djnh ciXa Quy ch nay. 

2. Phiroiig thu'c thi tuyn 

2.1. Diu kin thi tuyn 

1. ThI sinh dã thOa man các quy djnh tai  Diu 6 cüa Quy ch nay; 
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2. Np ht sci dir tuyn dy dii, diing thôri han  theo quy djnh tai  thông báo 
tuyên sinh ciia Tnthng. 

3. NIuTtng iing viên dir tuyn chua thôa man dim b khoãn 1 và khoãn 3 Diu 
6 cUa Quy ch nay. 

2.2. Chi tiêu thi tuyn 

Chi tiêu thi tuyn do Hiu trithng quy djnh ci th tai  thông báo tuyn sinh cho 
trng ngành, chuyên ngành, can ci'r vào chi tiêu tuyn sinh ma Nhà tnthng dà däng 
k v6i Bô Giáo dijc và dào t?o  trong näm và diu kin thirc tê tai  môi lan tuyên 
sinh. 

2.3. Mon thi tuyn và dánh giá nàng lire ngoi ngfr du vào 

1. Mon thi tuyn là mon "Dánh giá näng lrc" dugc quy djnh trong chrnmg 
trhih dào tao  trjnh d thac sT do Hiu tnthng phê duyt và nêu ci th trong thông 
báo tuyên sinh d dánh giá näng 1rc khoa h9c vâ chuyên mon ciia thI sinh. 

2. Dánh giá nàng 1irc ngoai ngü du vào btng thi mon "Ngoai ngü" Bc 3 
theo khung nàng lirc ngoai ngü 6 bc diing cho Vit Nam. 

3. ThI sinh có näng lc ngoi ngU dáp iing yêu cu tai  diem b khoán 1 và 
khoán 3 Diu 6 cUa Quy ch nay không phãi dr thi mon ngoai ngü. 

2.4. Bang k diy thi, gin giây báo thi 

1. H so, thu tic däng k, xét duyt h sci dang k d%r thi; vic 1p danh sách 
thI sinh dir thi, lam the d%r thi, giii giy báo thi cho thI sinh thirc hin theo quy djnh 
cUa Hiu truàng. 

2. Danh sách thI sinh dii diu kin d1r thi duçic cong b cong khai trén trang 
thông tin din tCr ciia Tru?mg chm nht 02 tun tnróc khi thi. 

2.5. Be thi 

1. Ni dung dé thi tuyn sinh dào tao  trinh d thac sT phãi dam bão các diu kin: 

a) Phii hp vth chuang trmnh dào tao  trInh d dai  h9c, dánh giá vã phân loai 
duoc trInh do ciia thi sinh; 

b) Phii hçp vâi th?i gian quy djnh; 

c) D thi mon dánh giá näng 1irc dam bão tInh khoa hQc, chinh xác, rO rang, 
cht chê, barn sat và bao quát ni dung kin thiic trong pharn vi chuong trmnh dâo 
tao trmnh d dai  h9c, bao gôrn 2 phn: toán và c sâ chuyên ngành. 

2. Dang thiic d thi mon dánh giá nàng lijc do Hiu tnuiing quyt djnh trên ca 
s d nghj ciia trithng don vj chuyên môn, duc nêu rO trong thông báo tuyn sinh. 
Dng thiic d thi mon ngoai ngü phái dam bão xác djnh dugc trinh d ngoai ngü 
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Bc 3 theo Khung näng 1?c  ngoii ngtr 6 bc dung cho Vit Nam. 

3. Ngi.rôi ra d thi (bao gm nguii somn thão ngân hang d thi, ngithi giri 
thiu d ngun, tnthng mon thi và ngithi phãn bin d thi) dam bão các diu kin 
sau: 

a) Co chuyên mon phü hçip vii ni dung thi, có tinh thin trách nhim, uy tin 
chuyên mon và có kinh nghim ra d thi; 

b) Ra dê thi mon ngoti ngft phái là thc si tr& len; ra d mOn thi mon dánh giá 
näng 1irc phãi là tin sT; 

c) Giü bi mt v cOng tác ra d thi, chju trách nhim v ni dung, chit luçmg 
di thi; bj xü l ki lut nu ra d thi sai hotc vi phtm nguyen tic, quy trInh báo mt 
ctthi. 

4. D thi duqc sir diing tü ngân hang d thi hotc ra d dc 1p do Hiu truâng 
quyt djnh: 

a) Nu sir ding ngân hang d thi thI ngân hang có tii thiu 100 cau hOi di vth 
hInh thüc thi tr lun ho.c có gp 30 ln s luqng câu hOi cUa mi d thi di vth các 
hInh thrc thi khác d xay dmg ti thiu 3 b d thi cho mi mon thi; hotc có ti 
thiu 30 b d thi hoàn chinh d ch9n ngu nhiên 1y ti thiu 3 d thi; 

b) Trong trithng hçip ra d dc lip, mi mon thi Co ti thiu 3 d thi ngun do 
3 ngithi khác nhau giâi thiu d truàng mon thi t hçip thành hai hoc ba d thi. 
Chü tjch hi dng tuyn sinh trirc tip m?yi ngu&i giâi thiu d thi, tip nhn d thi 
ngun và giü bI mitt thông tin v ngithi ra d thi. 

5. Quy trinh lam d thi, cong tác bão mt d thi, vic xü 1 các si,r c bt 
thuông cüa dê thi theo quy djnh hin hành cüa Bô Giáo dic và dào tao. 

6. Thang diem cüa d thi mon ngoIi ngü là thang dim 100 ho.c thang dim 
khác CO tii quy dim toàn bài v thang dim 100; thang dim cüa d thi mOn dánh 
giá näng lrc là thang dim 10, bao gm 2 phn: toán (5/10), ci so chuyên ngành 
(5/10). 

7. Hiu trithng quy djnh cii the v các vn d lien quan dn d thi tuyn sinh 
theo yêu cu cüa Tru&ng và yêu cu cüa ngành, chuyên ngành dào t?o. 

8. Chü tjch hi dng tuyn sinh chju trách nhim v cOng tác t chüc ra d thi 
theo dung quy djnh cüa Quy ch nay và quy djnh hçp pháp cüa Trtthng; quyt djnh 
và chju trách nhim v vic xO l các sir c bt thu&ng phát sinh trong cOng tác d 
thi nhimg chua duqc quy djnh. 

2.6. T chfrc thi tuyn sinh 

1. Mon thi ducc t chüc theo ljch thi ci th cüa k' thi trong thông báo tuyn 
sinh. 
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2. Khu vrc thi thrçic b trI tuang di dc lap, an toàn, yen tinh; dam bão ti 
thiéu 2 giám thj/ tôi da 30 thi sinh; khoãng cách giüa hai thI sinh 1in k nhau trong 
phông thi tü 1,2m trâ len. 

3. T chirc thi mon ngoi ngü Bc 3 theo khung nàng 1irc ngoi ng 6 bc 
dung cho Vit Nam tuân thu quy djnh hin hành cUa Bô Giáo diic và dào tao. 

4. Hiu tnr&ng quy djnh ci th vic t chüc thi tuyn sinh d dam bão minh 
bach, an toàn, nghiêm tüc, chit krqng; quy djnh thai gian lam bãi cüa tmg mon 
thi, ni quy phông thi, tiêu chun giám th4 và các vn d khác theo yeu cu cüa vic 
t chüc k' thi tuyn sinh. 

5. Chü tjch hi ctng tuyn sinh chju trách nhim t chüc kr thi tuyn sinh theo 
quy dinh  cüa Quy ch nay và quy djnh hçip pháp cüa Tnring. 

2.7. Chm thi tuyn sinh 

1. Hiu tnthng quy djnh cii th v quy trInh xây drng dáp an, tiêu chun can 
b châm thi, xir l kt qua chm thi, phüc khão dim thi va cac vn d cn thit 
khác theo yeu cu cüa vic chrn thi tuyn sinh. KhOng thiic hin vic lam trôn 
dim trong thi tuyn sinh dào tao  trmnh d thac si. 

2. Tnthng ban chm thi chju trách nhim v cong tác t chtirc chm thi tuyn 
sinh theo dung quy djnh cüa Quy ch nay và quy djnh hçp pháp cüa Tnthng; phái 
kjp thñ báo cáo vâi chü tjch hi dng tuyn sinh v các sir c b.t thuô'ng, chua 
duçc quy djnh, phát sinh trong cOng tác chm thi d duçic chi dao  giãi quyt. 

3. Can b chtm thi chju trách nhim thirc hin các quy djnh v cMm thi; dam 
báo vic chm thi cOng bang, khách quan, theo dung dáp an; chju trách nhim v 
kt qua chm thi và bj xir l ki lut nu chm sai dn dn thay di kt qua tráng 
tuyn cUa thI sinh. 

4. Trong tru&ng hçip cn thit, Hiu tnthng quyt djnh thành 1p hi dng 
chrn thm djnh mt phn hoc toàn b s bài thi tuyn sinh. Hi dng nay có ti 
thiu 3 ngithi, lam vic theo nguyen tc nht tn, có thm quyn quyt djnh cui 
cüng v dim chInh thüc cüa bài thi. Vic th chüc di thoai giüa hOi  dng chm 
thm dnh bài thi tuyn sinh vâi các can b chm thi, chm phüc khâo hotc yeu 
cu giãi tninh trixc khi kt 1un dim thi do chñ tjch hi dng ch.m thm djnh 
quyt dtnh,  tren cci s& d nghj cua các thành viên hti dng. 

3. Phirong thfrc kt hçrp thi tuyn và xét tuyn 

1. Phuang thüc kt hgp giUa thi tuyn và xét tuyên tuân thu theo nhüng quy 
djnh ci th a phucing thuc xét tuyn và phucing thüc thi tuyn cüa Ph%1 liic nay, 
Trong cUng thn tuyn sinh, cüng chuyên ngánh, phuxing thüc xét tuyn duac tin 
hành triióc khi thi tuyM. 
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2. Chi tiêu xét tuyn và thi tuyn do Hiu tnrâng quy djnh c1i th tai  thông báo 
tuyn sinh cho trng ngành, chuyên ngành, can cü vào chi tiêu tuyn sinh ma Nhà 
tnxng d dang k vth Bô Giáo d%lc và dào to trong näm và diu kin thirc té ti 
môi lan tuyén sinh. 

3. Trong cüng 1n tuyn sinh, cüng chuyên ngành, nhttng thI sinh dàng k xét 
tuyn ma không trüng tuyn, có th däng k b sung nguyen vQng thi tuyn chm 
nht 03 tun tnthc khi thi. 

4. D6i tirçng và chInh sách tru lien 

1. Dôi tuçng uu tiên 

a) Thucmg binh, bnh birth, ngir?'ri có the chüng nhn drn7c hmng chInh sách 
nhu thuong binh; 

b) Con 1it sT; 

c) Anh hung lirc hxcTng vu trang, anh hung lao dng, ngithi có cong vth each 
mng; 

d) NgLthi dan tc thiu s & nhftng vüng có diu kiin kinh t x hi dtc bit 
khó khàn; 

e) Con ntn nhân chit dc da cam; 

f) Ngu?i có th&i gian cong tác lien tic tr 2 11am tr& len (tInh dn ngày np 
h so dir thi) ti các xà thuc v1ng có diu kin kinh th dc bit khó khän & các dja 
phucing thuc min nüi, vüng cao, yang sâu, hãi dâo theo quy djnh cUa Chinh phü. 
Các di tuçlng uu tiên nay phãi Co quyt djnh tip nhn cong tác hoc bit phái 
cong tác cUa cp có thm quyn. 

2. ChInh sách uu tiên 

a) Di vth phuong thüc xét tuyn, thI sinh thuc di tixçmg ru tiên (bao gm 

ca ngix&i thuc nhiu di tuç1ng uu tiên) duqc uu tiên xét tuyn; 

b) Di vói phuong thüc thi tuyn, thI sinh thuc di tuçing iru tiên (bao gm 
cã ngrthi thuc nhiu di tuçmg uu tiên) dugc cong mt dim (thang dim 10) cho 
mon thi Dánh giá nàng lvc; 

c) Ngu&i thuc nhiu di tuclng iru tiên chi dugc hu&ng ch d uu tiên cña 
mt di tuçmg. 

5. Hôi dông tuyn sinh và các ban giüp vic hi dông 

1. Hi dng tuyn sinh do Hiu trixâng quyt djnh thành ltp. Thành phn hi 
dng gm: 

a) Chü tjch hi dng: Hiu tru&ng hotc Phó Hiu truâng dugc Hiu tnr&ng ur 

quyên; 
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b) Phó chü tjch hi dng: Phó Hiu tnrOng; 

c) U viên ththng tnrc: Vin tnràng hoc Phó Vin tnthng Vin Dâo tao  Sau 
dai hçc; 

d) Các ur viên: Tnx&ng các Khoa có chuyên ngành dào tao  thac si, trtthng 
hoc phó các don vj thuc Tnthng có lien quan trrc tip dn ki thi. 

2. Các ban giüp vic cho hi dng tuyn sinh do chü tjch hi dng tuyn sinh 
quyêt djnh thành lip. 

3. Nhim viJ, quyn han  cüa chü tjch hi dng, phó chü tjch hi dng, uS' viên 
thung trrc và các üy viên; t chüc, tiêu chun tham gia, nhim v1, quyn hn cüa 
các ban gulp vic cho hi dng tuyn sinh thirc hin theo quy djnh cüa Hiu 
truô'ng. 

4. Ngithi có b, mc, vç, chng, con, anh chj em rut dr thi không dirge tham 
gia hi dng tuyn sinh và b may giüp vic cho hi dng. 

6. Diêu kin trüng tuyn 

6.1. Di vói xét tuyn H 

1. Can cü vào chi tiêu dành cho xét tuyn dã dirge quy djnh ci th trong thông 
báo tuyn sinh cho timg ngành, chuyên ngành dào tao,  hi dng tuyn sinh xác djnh 
thi sinh tráng tuyn theo các tiêu chI vói thu tir iru tiên giám dn sau day: 

a) Mile d phü hqp cüa ngành!chuyên ngành tt nghip dai  h9c vth 

ngànhlchuyên ngành däng kS'  xét tuyn; 

b) Thuc di tugng iru tiên quy dnh tai  miic 4 cCia Phi 1iic nay; 

c) Hang tht nghip dai  h9c duçic th hin trén van bang; 

d) Näng 1c ngoi ngü theo khung näng 1irc ngoi ngü 6 bc cUa Vit Nam; 

e) Dim trung bInh chung toàn khóa a trInh d dai  h9c dirge th hin tai  bang 

dim Mt nghip hoc phii 1iic van b&ng. 

2. Tnthng hqp có nhiu thI sinh cilng dim trung bInh chung toàn khóa nêu 
trên thj xác djnh thI sinh trüng tuyn theo thu t%r iru tiên giãm dn sau day: 

a) ThI sinh là nit iru tiên theo quy djnh tai  Khoàn 4, Diu 16 Nghj djnh s 
48/2009/ND-CP ngày 19/5/2009 v các bin pháp dam bão bInh ding giói; 

b) Dim 1un van Mt nghip (d an Mt nghip) hotc dim trung bInh chung 

các h9c phn Mt nghip. 

3. Cong dan rnthc ngoài có nguyen vçng h9c thc sT ti Tnxàng dirge Hiu 
truâng can cü vào ngànhl chuyên ngành dào tao,  kt qua h9c tp a trInh d di hçc; 
trInh d ngôn ngit theo yêu c.0 cüa chi.rong trmnh dào tao  và trInh d ting Vit d 
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xét tuyn và cong nhn tri1ng tuyn; trithng hçip có diu rnc quc t hoc thOa 
thun hcip tác giüa ChInh phü Vit Nam vth chInh phU nuc ngoài hotc t chüc 
quc t ye vic tip nh.n cong dan ntrâc ngoãi dn Vit Nam h9c tp trmnh dO 
thc si thI áp diving quy djnh cüa diu rnc quc t hotc thOa thun hcip tác do. 

6.2. Dôi vó'i thi tuyn 

1. ThI sinh thuOc din di.rçc xét triing tuyn phãi thOa man các diu kin sau 
day: 

a) Dt ti thiu 50% cüa thang dim di v&i mOn thi dánh giá nàng lirc (sau 
khi da cong  dim iru tiên, nu co), trong do dt ti thiu 20% cüa thang dim mi 
phn thi; 

b) ThOa man dim b khoãn 1 và khoán 3 Diu 6 cUa Quy ch nay; hotc 4t ti 
thiu 50% cüa thang dim mon ngoi ngt. 

2. Can cü vao chi tiêu dã diiçic thông báo cho tmg ngành, chuyên ngành dào tto 
và dim thi mon dánh giá näng 1?c  cüa &ng thI sinh, hOi  dng tuyn sinh xác djnh 
phucmg an dim tthng tuyn. 

3. Trung hçip có nhiu thI sinh cüng dim mOn thi nêu trén (dã cong Ca diem 
lxu tiên, nu co) thI xác djnh thI sinh trüng tuyn theo thu tçr iru tiên giám dan sau 
day: 

a) ThI sinh là nü uu tiên theo quy djnh ti Khoàn 4, Diu 16 Nghj dnh s 
48/2009/ND-CP ngày 19/5/2009 v các bin pháp dam bào bInh d.ng gith; 

b) ThI sinh thOa man dim b khoãn 1 và khoãn 3 Diu 6 ciXa Quy ch nay, hoc 
thI sinh có dim thi cao hcin cña mon ngoi ng€t; 

c) Thi sinh có dim trung blnh chung toàn khóa a trInh dO dti hQc cao han. 

4. Cong dan nrac ngoài có nguyen v9ng h9c thtc si tai  Trithng dixçic Hiu 
tnthng can cü vào ngành dào tao, kt qua hçc tp trInh dO di hçc; trinh dO ngôn 
ngü theo yêu cu cüa chuang trInh dào to và trinh dO ting Vit d xét tuyn; 
trithng hçip có diu uac quc t hoc thóa thun hçp tác giüa ChInh phU Vit Nam 
vth chInh phü nixóc ngoài hotc t chiXc quc t v vic tip nhn cong dan nuóc 
ngoài dn Vit Nam h9c tp a trinh dO thc si thI áp diing quy djnh cüa diu ithc 
quc t hotc thOa thu.n hqp tác do. 

7. Quyt dnh cong nhn trüng tuyn và cong nhn hçc viên 

1. Hiu truàng ban hành quyt djnh cOng nhn tráng tuyên, k duyt danh 
sách thI sinh tiling tuyn tren ca s& d nghj cüa Chü tjch HOi  dng tuyn sinh, 
thông báo cong khai trên trang thông tin din tiX cUa Tnimg. 

2. Tnthng giXi giy báo nhp h9c dn các thI sinh trong danh sách tiling tuyn 
trixOc ngày nhp hQc ti thiu 15 ngày. 
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3. Hiu trrning ra quyt dnh cong nhn hQc viên cüa khóa dào to trmnh d thtc 
si cho nhftng thi sinh tthng tuyên dã dang k nhtp h9c, báo cáo Bô Giáo diic vá Dào 
t?o theo quy djnh tai  Dim a, Khoán 2, Diu 23 Quy ch nay. 

8. Hoit dçing thanh tra, kiêm tra, giám sat tuyn sinh 

1. Hiu trtr&ng có trách nhim ti chüc thanh tra, kim tra, giám sat ni bO các 
khâu trong cong tác tuyên sinh tai  Tnr&ng theo quy dnh cüa B Giáo diic và Dào 
tLo. 

2. Nhftng ngixi có ngiri than (b& mc; vq, chng; con; anh, clij, em rut dir thi 
tuyn sinh dào tao tiinh do thic sT không dirge tham gia cOng tác thanh tra, kim tra, 
giám sat tuyên sinh. 
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PHJ LVC  04 

TO cwirc DAO TIO VA CAC VAN DE LN QUAN 

I. T chwc dào to 

1. Dào t?o  trmnh d thac si dirçc t chüc thc hin theo phirang thüc kt hçp 
niên ch và tin chi; 

2. Các khóa h9c trInh d thac si theo dnh hithng nghiên ci'ru duçc to chüc tp 

trung toàn b th&i gian cho vic h9c tp nghiên ciru d th%rc hin chuo'ng trinh dao 

tao. 

3. Di vth chuang trinh dào tao  thic si theo djnh hrnng rng ditng, cO th t 
chüc tp trung tmg dqt vci diu kin Mng thii gian tp trung d hoàn thành chuung 
trinh phái bang thñ gian theo quy djnh tii Dim a, b Khoán 3, Diu 4 Quy ch nay. 
Trong tnthng hcp nay, thii gian d hoàn thành khóa hçc theo k hoach phái dài han 
thi gian thit k d hoàn thành chuang trmnh dào tao  và phãi tuân thu quy djnh tai 
Khoán 2 Diu 4 Quy ch nay. 

4. Thi gian hot dng giãng day trInh d thc si duc thc hin theo thai 

gian áp ding h chInh quy và vüa lam vera hçc tiiang üng, có sir phic vi.i cüa thu 

vin và các dan vj lien quan. 

5. T chüc giãng day các ni dung trong chuang trInh dào tao  thac si phãi 
duçc thrc hin bang cách phi hçp h9c tQtp & trén l&p v&i tr h9c, tr nghiên c1ru; 
coi tr9ng näng 1rc phát hin, giãi quyt vtn d thuc linh virc ngành, chuyên ngành 
dào t?o  và näng 1irc dc 1p  nghiên ciru khoa h9c, xCr 1 các vn d thirc tin cña 
hoc viên. 

6. Du khóa h9c, Vin Dào tao  Sau  dai  h9c thông báo cho h9c viên ye chuang 
trhih dào tao  toàn khóa, d cixang chi tit các hQc phn trong chuang trInh; k 
hoach h9c tip; k hoach thi; th&i gian báo cáo thirc tp (di v&i chuang trInh dnh 
hu&ng 1rng ding); th&i gian t ch&c bão v và bão v 'a  (nu co) 1un van, d an; 
các quy djnh khác có lien quan dn khóa h9c. 

7. Nhà tnthng có trách nhim du tt.r xay dirng ca s& vt chit, phông thI 
nghim, trang thit bj thrc hành, lien h thirc tp ho.c hqp dng vth các ca quan, 
t chüc, dan vj kinh t... d dam bão diu kin nghiên cáu, thir nghim, thirc hành, 

ng d%lng th?c t cho ngu&i h9c phñ hqp vâi yeu cu cUa ngành, chuyên ngành và 
'°a chuang trInh dào tao. 

8. Quy djnh c1i th vic xây drng, sua di, b sung và thông qua d cuang chi 
tit h9c phn dizqc thirc hin theo tHnh tr sau day: 

Bithc 1. Tru&ng dan vj chuyén mon thành 1p nhóm giáng viên biên son ni 
dung dê cuang chi tiêt gôm các giãng viên cung day các hQc phân và có the m&i 
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them can b, chuyên gia ngoài truèng. 

Bwó'c 2. T chüc tp hun kT thuQt biên soan d circmg chi tit cho nhóm biên 
sotn. 

dan. 
Bithc 3. Nhóm biên sotn tin hành biên somn d cucmg chi tit theo hmng 

Bwó'c 4. T chüc hi thào v d crnmg chi tit dà xây dimg, có s1r tham gia 
cüa các giáng viên có lien quan den h9c phn và can bO,  chuyên gia ngoài tnthng. 

B,thc 5. Nhóm biên sotn tip thu kin và tin hành chinh sira. 

Bithc 6. Thm djnh, quàn 11 và sr dmg d cucmg chi ti& 

Ho so' thâm dlnh d clro'ng chi tit bao gôm: dê cl.wng chi tiêt, báo cáo 
qua trInh biên son, hi tháo lay kiên chuyên gia d hoàn chinh d cuang chi tit 
và biên bàn thâm djnh lan cuôi cüa dcm vj chuyên môn, kê hoch chi dao, kim tra 
vic thirc hin và c.p nht dê cixcing chi tiêt hang 11am. 

T chirc thm djnh: Tru&ng dcm vj chuyên mon chi dao  các cong vic có 
lien quan den dê cucing chi tiêt: dóng quyên, trirc tiêp phé duyt. 

To churc thic hin: Trithng &m vj chuyên mon to chüc thc hin các nhim 
vi sau: To chüc biên soan bài giãng theo dê crnmg chi tiêt, cp nh.t ni dung, 1ira 
ch9n phucmg pháp dty h9c tiên tiên, kiêm tra, giám sat vic xây drng, thirc hin và 
cp nht dê crnmg chi tiêt trong qua trInh dy hQc và kiêm tra dánh giá cüa các 
giáng viên. 

II. Dàng k h9c phân 

1. Can cir vào k hoach hc t.p toàn khóa, vào du mi h9c kr, h9c viên dang 
k vth Vin Dào tto sau di h9c nhfrng h9c phn sê h9c trong hçc k' do vth khi 
lixgng cit th nhu sau: 

a) fMi vth h chInh quy, ti thiu là 15 tin chi và ti da là 20 tin chi; 

b) Di vói h vüa lam vira h9c, ti thiu là 12 tin chi và ti da là 15 tin chi. 

2. H9c viên dang k hc phAn theo lOp, ngành và chuyên ngành theo h9c. 

3. Trong tru?mg hçip hüy h9c phn däng k, h9c vien phãi thông báo cho Vin 
Dào to sau dai  h9c chm nht 01 tuAn tnróc khi ljch hçc cho h9c phn do bt du, 
nu không hQc viên phái chju toàn b chi phi cho hc phAn nay theo quy djnh. 

III. Dánh giá hQc phân 

1. Vic dánh giá h9c phn dam bào các yêu câu sau: 

a) Khách quan, chInh xác, cong b&ng, phân 1oi dugc trInh d cüa ngui h9c; 
cong khai, minh b.ch các quy djnh v dánh giá và kt qua dánh giá hQc phân; 

b) D thi, kim tra phü hçip vth ni dung và dam bão mitc tiêu h9c phn dä 
xác djnh trong d cuang chi tit; 
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c) Dñng hInh thüc và phucing pháp dánh giá dâ drnyc quy djnh trong d ciicmg 
chi tit cüa hoc phn; 

d) Kt hçip kim tra ththng xuyên trong qua trinh h9c tp vói thi kt thüc hoc 
phn; 

d) Kt hçip mt s hInh thüc dánh giá (bài tip, tiu lun, kt qua thirc hành, 
báo cáo chuyên dé, thi vit, thi vn dáp...) phà hqp vth yêu cAu cüa h9c phn; 

e) Kt hçip dánh giá thüc h9c tp chuyên cn và tInh dc lip,  sang tto cüa 
ngix?ii h9c. 

2. Dim kim tra thii?mg xuyên và dim thi kt thüc h9c phn di.rçic chm theo 
thang dim 10, lam trôn dn mt chU s thp phân. Dim h9c phn là tong cüa 
dim kim tra thu&ng xuyên và dim thi kt thüc h9c phn nhân vth trQng so tucrng 
üng, lam trôn dn mt chü s thp phân. 

3. Cách tInh dim hQc phn nhu sau: 

a) Di vói h9c phn có ti&i 1un1 bài tp lan: 

Dim h9c phn = 0,2 * (dim thi nghim1thic hànhlthão lunIkim tra) + 

0,3* (dim tiêu 1uni'bài tap 1on) + 0,5 * dim thi k& thüc hQc phn 

b) Di vth hpc phn không có tiu luan, bài tp lan: 

Diem h9c phn = 0,3 * (dim thI nghim1th%rc hànhlthão lunIkim tra) + 

0,7 * dim thi kt thüc h9c phn 

4. Hçc viên duqc dir thi kt thüc h9c phn nu dam bào 2 diu kin: 

a) Tham dir ~ 75% thi gian len l&p theo k hotch h9c tap; 

b) Các dim thành phn? 4,0 (Diem D theo thang diem chft). 

5. Hçc phn dtt yéu cu (hQc phn tfch luy) khi có dim thi kt thüc h9c phn 
dt tü 4,0 tth len và dim hçc phn tr 5,5 tra len theo thang dim 10 (dim C tr& len 
theo thang dim chi). Nu hçc viên không dugc dir thi kt thüc hçc phn hotc hc 
ph.n không dt yêu cu thI phãi h9c 1i h9c phn do hoc có th di sang h9c phn 
khác tirnng ducmg (nu là h9c phtn tr ch9n). Hçc viên dü diu kin d%r thi kt thüc 
h9c phn nhung vng m,t trong buM thi, nu có 11 do chInh dáng, duoc thi lai hoc 
phn do. H9c viên phai tix chi tra kinh phi h9c lti, thi 1aj  theo quy djnh cüa Tnthng. 

6. H9c viên duçc min h9c phn ngoti ngfr khi dà dáp üng diu kiin ye ngoii 
ngü theo Dim b, Khoàn 1, Diu 13 cüa Quy ch nay tnrac thi dim M chüc giãng 
day h9c phn. Dim trung bInh chung các h9c phn së không tInh di vth h9c phn 
ngoti ngü. Tnr?mg hç'p h9c viên mun nâng dim trung bInh chung cO th däng k 
h9c vàlhoäc thi kt thüc hQc ph.n ngoai ngü. Dim thi ducc tInh là dim kt thüc 
h9c phn. 
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IV. Nhiêm vu cüa Vin Dão tio Sau dai hoc 

Chju trách nhim tnthc Hiu tri.ràng và là du mi toàn b cong tác t chüc và 
quãn 1 dào tao  sau  dai  h9c: 

1. T chüc xây dirng và trInh Hiu trtthng ban hành Quy ch Tuyn sinh và 
dào tao  trinh d thac si cüa Trithng. 

2. Xác djIIh chi tiêu, xay drng k hoach và t chüc tuyn sinh hang näm cho 
các ngành, chuyên ngành dä duçic giao nhim vi dào tao. 

3. Trin khai hçp tác và lien kt dào t?o  sau  dai  h9c vth các di tác trong và 
ngoài niróc. 

4. Sotn thão các hç'p dng giãng day, huóng dn tt nghip... cho các giáng 
viën. 

5. Lp ké hoach, quy trmnh và phôi hçip vth các dan vj chuyên mon xây drng 
chuang trInh dào tao,  biên soan, hra ch9n giáo trinh; xây ding k hoach giãng day 
di vâi các ngành, chuyên ngành dä tuyn sinh; can cir vào thu cu ngun nhân 
1irc, ca cu ngành ngh và trinh dO dào tao  phü hcp vâi quy hoach phát trin nhân 
lirc quc gia cüng vói các dan vj chuyên mon 1p h sa däng k dào tao  ngành, 
chuyên ngành mói khi có dü diu kin. 

6. T chüc và quãn l' qua trmnh dâo t?o  theo quy djnh. 

7. Quãn l vic h9c tp và nghiên cilni khoa h9c cüa h9c vién; D xut Hiu 
tnr&ng quyt djnh khen thithng, k' lust di vth h9c viên theo quy djnh; T chCrc 
ly kin phãn hi cüa h9c viên theo hQc ki. 

8. TrInh Hiu trung quyt djnh danh sách thi sinh trüng tuyên, quyt djnh 
cong nhn h9c viên, quyt djnh cong nhn h9c vien t& nghip; cp phit litc van 
btng, bang dim, cp bang và quãn 1 vic cp bang thac si theo quy djnh hin 
hành. 

9. PMi hçp vói Phông K hoach - Tài chInh quân 1 kinh phi, khai thác, tao 
ngun b sung; dau tu, sir diing và quãn 1 các ngun hc khác trong dào tao  trInh 
dO thac si theo dung quy djnh. 

10. Phi hçTp v&i Phông Thanh tra và dam bão cht hxqng triên khai cong tác 
dánh giá cht luçmg dào tao  theo k hoach chung cüa Tnrng. 

11. Cong bô cong khai trên trang thông tin din tü cüa Trithng: van bàn quy 
djnh cii th v tuyn sinh, t chüc dào tao  trInh dO thc sI'; danh miic ngành, chuyên 
ngành dào tao,  k hoach và chi tiêu tuyn sinh hang nam cho các ngành, chuyên 
ngành dã duçc phép dào tao; chiiorng trinh ctào tto, k hoch giãng dy; danh sách 
hQc viên tnng tuyn, t& nghip và thrçic cp bang thac sT theo trng khoá h9c; toàn 
van các 1un van, d an dã báo v dat  yêu cau theo thng ngành, chuyên ngành dào 
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tao và các d tài 1un van, d an dang duqc nghiên cru; cam kt cht 1ung giáo 
dic vá chat luçing giáo diic thrc t& các diu kin dam báo chit hxqng (gm di ngü 
giãng vién giáng day  và huóng dn 1un van, d an; co s vt chit, trang thit bj 
báo dam dáp ing yêu cu dào tao  cüa ngành, chuyên ngânh) và các khoán thu, chi 
tài chinh diii vâi ngui h9c vâ các thông tin khác theo quy djnh. 

12. Can c1r vào các quy djnh cüa pháp 1ut, quy djnh cüa Quy ch nay cong b 
cong khai các hInh thüc xü 1 di vói hành vi vi pham Quy ch cüa cong chüc, 
vien chüc, giãng viên, nguTñ lao dng, ngthi h9c. 

13. Thirc hin dy dü ch d báo cáo và luu tri theo quy djnh t?i  Diéu 23 
Quy ch nay. 

14. Các nhim vi khác theo quyt djnh cUa Hiu trumg. 

V. Nhim viii cüa các don v  chuyên mon 

1. Phi hçp vâi Vin Dào tao  Sau  dai  h9c trong cOng tác tuyn sinh: d xut 
các giãng viên ra d thi, chm thi, các thành viên tham gia hi dng tuyn sinh và 
các ban, tiu ban lien quan dn cong tác tuyn sinh; phân cOng giãng viên giãng 
dy các h9c phn b sung theo dung k hoach. 

2. Hoàn thin, b sung, di mth các chuo'ng trInh dào tao  thac sT vi các ni 
dung theo ditng quy djnh, dáp üng duqc các yêu cu cüa ngithi h9c. 

3. Xây dirng d an dang k dào tao  ngànhlchuyên ngành mi khi có dii diêu 
kiên. 

4. Xây drng d crang chi tit, chun bj tái lieu giãng day, gii thiu giáo 
trInh, sách,... cho hQc viên. 

5. Gii thiu và phân cong các giáng viên giáng dy theo dung k hoach tin 
d. Tham gia cong tác quãn l giáng viên v thi gian giãng day. Chju trách nhim 
v ni dung và cht krqng giãng dy ciia giáng vien. 

6. Chun bj các huóng nghiên ciru ciia tmg giáng viên d lam c sO' cho h9c 
viên dang ki d tài t& nghip. 

7. D xut các giãng viên tham gia hi dng xét cong nhn kt qua hQc tp Va 
chuyn dM tin chi; xét duyt d tài 1un van, d an t& nghip; tham gia huO'ng dn 
h9c viên t& nghip; tham gia hi dng hOi dánh giá Mt nghip. Quãn ii tin d 
th%rc hin và chit lung d tài 1un van, d an. 

8. D xut nhng thay di v ten d tài 1un van, d an b sung hoc thay dôi 
nguO'i huóng dan, kéo dài thO'i gian dào tao... 

9. Các nhim vii khác theo quy& djnh ciia Hiu tnrO'ng. 
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VI. Giãng viên dào tio trinh d thc si 

1. Giãng viên dào tao  trmnh d thac si bao gm giãng vien c hüu và giáng 
viên thinh giáng, dixçic phân cong nhim vi giáng dy các h9c phn trong chlfflng 
trInh dào tao trInh dO thc Si hoc hrnng dn h9c viên thrc hành, th?c tip, th?c 
hin d tài 1un van, d an tt nghip thac si. 

2. Giãng viën cci hü'u duçic quy djnh tai  Quy ch hoat dng cüa Trithng. 

3. Ngoài các tiêu chun giãng viên dai  hçc quy djnh tai  Quy ch hoat dng 
cüa Trixng, giãng viên tham gia giãng day các h9c phn 1 thuyt chucmg trinh 
dào tao  thac si phãi có h9c v tin si hoic có chüc danh giáo six, phó giáo six; giáng 
viên giãng day hçc phn ngoai ngü cho các chuyên ngânh không chuyên ngôn ngU 
nuc ngoài, giãng viên giáng day h9c phn trit h9c hotc ngithi hung dn th%rc 
hành, thirc tp phái có hçc vj thac si trâ len. 

4. Giãng viên thinh giãng và báo cáo viên (cac chuyên gia, nba khoa h9c,... 
trong nixóc và nrncc ngoài) tham gia dào tao  trInh d thac si phái dam báo tiêu 
chun theo các quy djnh hin hành. 

VII. Nhim viii và quyên cüa giãng viên dào to trInh d thic si 

1. Thirc hin nghiêm tüc, dy dü k hoach, chumg trInh dào tao,  các quy djnh 
hin hành cUa Tnthng và cüa Nhà nithc lien quan dn dào tao  trmnh d thac st 

2. Thtthng xuyên di mi phuong pháp giãng day, nâng cao chit krqng dào 
tao, thirc hin tix vn, gii1p d bce viên trong hc tp và nghién c1ru khoa hoc. 

3. Thithng xuyên nâng cao trInh d, bi duong chuyên môn, nghip vi. 

4. Dinyc hu&ng cac chInh sách di v6i giãng viên trong dào tao  trnh d thac 
si theo quy djnh cüa Nba nuóc và cüa Trixông. 

5. Không ducc tr t chüc hoc thçrc hin vic phi,t dao,  huâng dn on tp vói 
mitc dIch c1 ngu&i hc dir thi tuyn sinh vào dào tao  trInh dO thac si. 

6. Thicc hin các nhim vt và quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

7. Ngoài các nhim vt và quyn trên, ngithi hmcng dn 1un van, d an cho 
hc viên có them nhim vi và quyn Sau: 

a) Hithng dn hçc viên xây dirng và thirc hin k hoach nghiên cüu d tài; 

b) Theo dOi, kim tra và don dc hçc viên nghiên ciru kboa hoc, thirc hành, 
thuc tap theo yêu dtu cüa d tâi; 

c) Tilt chi không huóng dn hc viên và thông báo bang van ban cho Tru&ng 
trong các trithng hqp: dã hu6'ng dn dü s' hxçing tôi da theo quy djnh tti Khoán 3 
Diu 9 hotc khoán 4 Diu 12 cüa Quy ch nay; sau mOt  tháng k tilt ngây nbmn 
quyt djnh c1r ngu?ti huâng dn ma hc viên khOng lien h hoc hc viên khOng 
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tuân thu sir hiing dn hotc không hoàn thành k hoeh nghiên ciTru ma không có 
1 do chInh dáng; 

d) Xác nh.n kt qua nghiên cüu và duyt 1un van, d an cüa h9c viên; d 
nghj và chju trách nhim v vic d nghj Hiu trt.râng cho hçc viên bão v 1un van 
hotc d an nu thy dáp các üng yêu cu theo quy djnh ti Khoãn 2 Diu 9 hoc 
Khoân 3 Diu 12 Quy chê nay. 

VIII. Nhim vi.i và quyn cüa hQc viên 

1. bàn thành chucmg trinh dào tio; chip hành ni quy, quy ch, quy djnh v 
dào tto trInh d thtc si cüa nhà nuâc và cüa Trithng. 

2. Dóng hçc phi, bao gm cà phn h9c phi tang them do phái h9c b sung, 
h9c 1ti, bão v 1un van, d an 1.n hai hoc thc hin d tài 1un van, d an mi 
theo quy djnh hcip pháp cUa Truàng. 

3. Ton tr9ng giãng viên, can b quãn 1, viên churc và nhân viên cüa Trueing. 

4. Ducic ton trçng, di xü bInh dng và dirge cung cp dy dü các thông tin 
lien quan dn vic h9c tp cüa minh. 

5. Dugc sü ding thu vin, tài 1iu khoa h9c, phông thI nghim, các trang thit 
bj và ca s& vt chit cüa Trir&ng cho vic hQc tip, nghiên cim. 

6. Dirge d nghj Hiu truàng thay ngithi hu&ng dn 1un van hoc d an nu 
sau mt tháng, k tü khi nhn dugc quy& djnh giao d tài và cü ngui huóng dn 
ma h9c viên không lien h dirge vói ngithi hirâng dn hoc không dirgc hiràng dn 
thirc hiên d tài luân van hoàc d an. 

7. Dirge phãn hi kin vci ngu?ii có thm quyn cUa Tnthng v chixang 
trInh dào tao,  v hoat dng giãng dy cüa giáng viên và các hoat dng lien quan 
dn qua trinh tuyn sinh, t chüc và quail 1 dào tao  thac si. 

8. Dirge tham gia hoat dng doàn th& M chüc xã hi trong Tru&ng. 

9. Dirge bi hoàn h9c phi nu hQc vién không có 1i, do vi phm cüa Trithng 
dn dn vic không dirge cp bang thac sT. 

10. Th%rc hin các nhim vi và quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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PHU LUC  05 

HU'ONG DAN TRNH BAY LUN VAN THIC s! 

1. Yêu cu chung 

1.1 Yêu cu d6i vói vic chQn và dt ten dé tài 

- Dam dam tInh khoa h9c và giá tn thirc tiên; 

- Dam bão Co khã nAng thirc hin duçic d tài trong thi gian quy djnh và các 
diêu kin vt chat cho phép; 

- Ten d tài 1un van phãi ngn gun, khoa hQc, logic, phán ánh trung thành ni 
dung dé tài và phü hçip vâi ngànhlchuyên ngành dào tio. 

1.2 Yêu cu ni dung d tài Iun van thc si 

Tur thuc vào tfrng chuyên ngânh và d tài cii th& nhung thông thtr&ng mi 
lun van thtc si gôm nhüng phân sau: 

1. Ma du: 

Nêu tng quát nhüng vn d thrc tin dOi hOi phái giái quyt lien quan dn 
vic lira chQn dê tài, kha näng thirc té giâi quyêt dé tài. Tü do, trmnh bay l' do ch9n 
dé tài, mijc dIch nghiên ciru, dôi tucmg và phm vi nghiên cru, phucmg pháp 
nghiên cüu, nghia khoa h9c và thirc tin cüa dê tài. 

2.Nidung: 

a. Di vó'i các ngành /c55 thut, cong ngh 

Thông thumg gm: 

- Chucing 1. Tong quan v vn d nghiên ciru: Nêu nhfrng khái nim chung v 
dôi tuçYng nghiên cru, dánh giá các cong trmnh, tài lieu dã cong bOcó lien quan den 
dé tài nghiên ciru, nh.n xét ye tInh hInh hin ti cüa van dê dir kiên nghiên ciru, tü 
do cho thây rO han thim vi.i can nghiên ciru cUa âé tài. 

- Chucing 2. Cci s& l thuyt và thirc nghim giãi quyt vn d dt ra. 

V 1 thuyt, giãi quyt bài toán nhu th nào: dt bài toán, giâi bài toán, k& 
qua sê dt dixqc nhu the nào ... (phucmg pháp ap ding). 

V thirc nghim, giãi quyt bài toán thur th nào: mO hInh s hay vt 1'. 

- Chuang 3. Tirng diing kt qua nghiên cüu trong chuang 2 d giãi quyt cii 
the bài toán dtt ra cho dOi tuçlng ci the, trong phm vi dä dugc xác djnh. Nh.n xét, 
dánh giá ket qua thu diiqc. 

b. Di vó'i các ngành kinh te' 

Thông thuing gm: 

- Chucing 1. TOng quan v vn d nghiên ciru: Nêu nhfrng khái nim chung v 
dôi tuçmg nghiên ciru, dánh giá các cong trinh, tài 1iu dã cong bô,có lien quan den 
dé tài nghien ciru, nlian xét ye tInh hInh hin ti cüa van dê d%r kiên nghiên cru, tir 
do cho thây nO han nhim vçi can nghién c1ru cüa d tài. Trinh bay cci sa l thuyet 
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và thirc hành giãi quyt nhirn vi dtt ra. 

- Chuang 2. Thirc trng cüa di tirçing nghiên cüu, m.t mnh, mtt yu, 
nguyen nhân ccia nhng han  chê. Minh chIrng day dü cho nhüng nghiên ciru trên. 

- Chung 3. Các giãi pháp nhm dat  duc miic dIch dt ra, trén co si kt qua 
phân tich trong chucing 2, dc bit tp trung giãi quyêt các han  chê dä xác djnh. 
Dánh giá hiu qua cUa giãi pháp lira chçn. 

3. Kt 1un và kin nghj: 

Trinh bay nhüng kêt qua dat  duc cña lun van mt cách ngn gun, dung mic 
dich dt ra, khôngcó 1?yi bàn và bInh lun them; nêu rO dóng gop ye i 1un, h9c 
thut hotc phát triên cong ngh, dOi mói sang t?o.  Dua ra nhffiig kiên nghj trên c 
sâ nOi  dung và kêt qua nghiên cüu. Can nhàc k các dê nghj khi thra ra. 

4. Danh m11c cong trInh dà cong b càa tác giá lien quan dn lun van (nu 
co): 

Lit ke các bài báo, cong trinh dä cong b cüa tác già lien quan dn ni dung 
cüa d tài 1un van, theo trInh tir thi gian cong bô. 

5. Danh muc tài lieu tham kháo: 

Chi bao gm các tài lieu duçic trIch dan, sü ding và d c.p tói d bàn lun, sü 
dçing trong lun van. 

6. Phu luc (nu co). 

D thirc hin tt lun van, dam bão dung k hoach và thi gian h9c viên chü 
y: 

- Cn có d cumg ch.t chë, chi ti&; 

- Vit tng quan trong phn m& du không nén 1it ké, không sao chép y 
nguyen, ma nên viêt theo dê cuong, logic, chuyên thành van ciia bàn than, v.v.; 

- Vic ch9n di tuçing và phi.rcmgpháp nghiên ciru phãi th hin duçic ti.r duy 
khoa hçc và phuang pháp giãi quyêt van dê cüa tác giã lun van. Các phmmg pháp 
kinh din, quen thuc thI chi can nêu rO ten ma không can rnô tã chi tiêt. Các 
phucmg pháp mth, phumg pháp có cãi biên, phiicmg pháp tçr dê xuât can duçic mô 
tã chi tiêt. 

- Nén di tü vn d chung dn các chi ti&, dtc thi'i; 

- Co k hoach  thu thp thông tin (theo th?yi gian hoc theo vn d nghiên ciru); 

- T.p trung quan tam dn các ni dung lien quan chtt chë dn d tài; 

- Ngun trich dn phai rt rO rang, chi tit (d có th tim dixçc dn van bàn 
gc). 

1.3 Quy djnh v trinh bay Iun van thic si 

a. Luãn van phãi duçc trinh bay ngn g9n, rO rang, mach lac, sach sé, khOng 
duc tây xóa, có dánh sO trang, dánh so bang biêu, hInh ye, do thj, v.v. Tác giã 
lun van can có li cam n và li cam doan danh dçr ye cOng trInh khoa h9c cüa 
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mInh. 

b. TrInh bay lun van thtc si theo thu tir sau: 

TRANG BIA CHINH (ben ngoai) 

TRANG BIA PHU (ben trong) 

LOI CAM DOAN 

LOT CAM ON 

MIJC LVC 

DANH MJJC CAC cHU VIET TAT A K HIU 

DANH MLJC  CAC BANG 

DANH MIJC cAc HIN}i 

MO DAU 

CHUONG 1 

CHUONG 2 

CHUONG 3 

KET LUIN VA MEN NGHI 

DANH MJC CAC CONG TRINIH KHOA HQC DA CONG BO (nëu co) 

TAI LIEU  THAM KFIAO 

PHV LUC (nu co) 

c. Minh h9a ciii th: 

1. BIa luçin van gain bla chInh và bIa phy 

BIa chInh cüa lun van dóng bIa cung, in chü nhU dü du Ting Vit, có lô-gô 
cüa Nba tnthng và có trang bIa phii, duçic trInh bay can dôi và dçp (theo mâu a 
du6i). 

2. Lài cam doan 

Lai cam doan danh d? th hin lun van là cong trInh khoa h9c cüa riêng tác 
giã và chua duqc sü diing trong các cong trinh dà cong bô. Tài lieu tham khâo va 
ni dung trIch dn dam bão s1r dáng dan, chInh xác, trung thirc và tuân thu các quy 
djnh ye bão v quyên sO hü'u tn tue. PhIa duOi ki cam doan, tác già lun van k va 
ghi rO h9 ten. 

Lai cam doan có th vit (gçi ): 

TOi xin cam doan day là cOng tninh nghiên ciru cua riêng tôi. Các k& qua nêu 
trong lun van là trung thc và chua thng duqc ai cOng bô trong bat kr cong trInh 
nào khác. 

Tôi xin cam doan rtng các thông tin trich din trong lun van du dã dugc chi 
rO nguôn gOc. 
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Tác giá 1un an ghi ngày tháng, k và ghi rO h9 ten. 

3.Làicámoii 

Tác giã 1un van bay to tInh cam cüa mInh di vth các Ca nhan, tp th ca 
quail, gia dinh, các don vj dä giüp do', cong tác và tài trçx trong qua trinh nghiên 
ciiru, thirc hin và hoàn thành 1un van thtc sT. 
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Mu bla chInh cüa 1u.n van có in chft nhü kh A4 (210 x 297 mm) 

BO GIAO THÔNG V4.N TM BO GIAO DUC  VA DAo TAO 

(font Times New Roman, cO! chü 14, in hoa, dm và không nghiêng) 

TRUTNG BA! HOC HANG HA! VIET NAM 

(font Times New Roman, cO chü 16, in hoa, dm và không nghiêng) 

HQ VA TEN HQC VIEN 

(font Times New Roman, ci chU 14, in hoa, dm và không nghiêng) 

TEN BE TA! LU4N vAN 

(font Times New Roman, c chii 18 - 20, in boa, dm và không nghiéng) 

LUIAN VAN THAC sI  
(Ghi ngành ã'u'crc ccp bng/Kinh te hoc K9 thugt) 

(font Times New Roman, cc chü 14, in boa, không dm và không nghiêng) 

HAT PHONG - 20... 

(font Times New Roman, cc chft 14, in hoa, không darn và không nghiêng) 
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Mu bIa phi,i ben trong cña 1un van kh A4 (210 x 297 mm) 

BO GIAO THÔNG VJN TAI BO GIAO DUC  VA oAo TAO 

(font Times New Roman, cOr chft 14, in hoa, dm và không nghieng) 

TRI1NG DAI HQC HANG HAT VIT NAM 

(font Times New Roman, ci chü 16, in hoa, dm và không nghieng) 

HQ VA TEN HQC VIEN 

(font Times New Roman, ci chü 14, in hoa, dm và không nghiêng) 

TEN BE TA! LU4N VAN 

(font Times New Roman, cO chü 18 - 20, in hoa, dm và không nghiêng) 

LULN VAN THAC SI  

(Ghi ngành thrçxc ccp bcng/Kinh t hoçc K9 thucIt) 

(font Times New Roman, ci chü 14, in hoa, không dm và không nghiêng) 

NGANH: ;MASO:  

CHUYEN NGANT-F  

(font Times New Roman, cO chU 14, in boa, không dm và khOng nghieng) 

Ngithi hithng dk khoa hQc:  

(bce ham, hc vj, h ten ngithi hung dan; vi dii: PGS., TS. Nguyn Van A) 

(font Times New Roman, c chü 14, bInh thuèng, không dm và không nghiêng) 

HAl PHONG - 20... 

(font Times New Roman, cc chIt 14, in boa, không dm và không nghieng) 
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4. Danh myc các chui viê't tt và /cj hiu, danh neyc các bang và danh myc các 
hlnh 

Trong lun van có chü vit tt và k hiu, bang, biu và hInh ye thI phái có 
"Danh myc các ch1 viêt tat và kj5 hiu" "Danh myc các bang" và "Danh myc các 
hInh ". Trong "Danh inyc các cht vit tat và kj hiu" cn sap xêp theo nguyen tc 
thu tr và trmnh bay theo mu sau: 

DANH MVC  CAC CHcJ' VIET TAT VA K HIU 

Chfr viét tat Giái thich 

AIS Automatic Identification System 

CDMA Code Division Multiple Access 

HTDKTD H tMng tr dng diu khin 

DAM-I MJC CAC BANG 

Sd bang Ten bang Trang 

1.1 TInhtoánsaisô... 17 

1.2 Luçmg hiu chinh sai s&.. 19 

DANH MJC CAC HINH 

Sd hlnh Ten hInh Trang 

3.1 Nguyen 1 cu trüc t chirc và hott dng cüa ... 57 

3.2 Mng hxth phân b ... 65 

5. Muc lyc 

Miic 1iic th hin kt cu chung cüa 1un van, giüp ngithi d9c thun tin trong 
tim kiêm thông tin. Các tiêu dê miic liic phãi duqc ãê nguyen van, không lam mtic 
1iic qua chi tiêt, nell tôi da trong pham vi 2 trang trInh bay. Vi dti ye trinh bay mic 
luc nhu sau: 

MVC LUC 

Trang 

Lyi cam doan  

Lyi cam cm  
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Miric 1iic  iii 

Danh muc các chft ttt và kI hiêu iv 

Danhmiiccácbáng v 

Danh muc các hInh   vi 

Mid.0 1 

Chwmgl     5 

1.1 .  5 

1.2   8 

Chrnmg2   30 

2.1.    30 

2.2.    37 

Chucing3   55 

3.1 ... 55 

3.2. ... 60 

Tài lieu tham kháo 80 

Phu luc (nu co) 83 

S trang các phn du lun van duçc dánh a phIa dirói và chmnh giUa cüa 
trang in theo thu tr Lamã thumg (i, jj jjj iv, ...). Cu the nhix sau: 

Lai cam doan 

Li cam on 11 

Mic hic 111 

Danh mic các chU tt và kI hiêu iv 

Danh miic các bang V 

Danh muc các hInh Vi 

6. Ni dung iun van: Gm các ni dung bat du ti.r ma du, các chi.rang cüa 
ni dung, kêt 1un và kiên nghj, danh miic các cong trInh cüa tác giã lien quan (nêu 
co), tài lieu tham khâo, khOng bao gOm phân phii l%Tc (Ni dung lun van thcQ'c 
dánh so trang tic 1, 2, 3,... cho den hét). 

Nu 1un van sü diing tham khâo tài lieu cüa nhiu thu ting khác nhau thI 
can chia thành các khôi tiêng theo thu tr sau: Tiêng Vit, Tiêng Anh, Tiêng Nga, 
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Ting Pháp, Tiêng Trung, Ting Nh.t, v.v. 

7. K/iA giá'y, chii', kIch thu'&c và cách trinh bay 

Luan van duçic in trên mt mtt giy trng kh A4 (210 x 297 mm), dày không 
qua 80 trang (khoâng 25.000 chü), dam bào sir can dôi ye so krcmg giüa các 
chrnmg. Lu3n  van sCr dyng chü Times New Roman ci 14 cüa h son thão 
Winword; mQt d chü bInh thu&ng, khOng ducic nén hoc kéo dan khoáng cách 
giüa các chü; dan dông dt ché d 1,5 lines; lê trén 2 cm; lé duci 2,5 cm; lê trái 
2,5 cm; lê phãi 2 cm. So trang duçic dánh a giUa, phIa duth mi trang giây. Nêu có 
bang biêu, hlnh ye trInh ,bày theo chiêu ngang khO giây thI dâu bang là lê trái cüa 
trang, nhung nén htn chê trInh bay theo each nay. 

8. Các chwo'ng và tiéu ini€c 

Du d các chucmg, m1ic, tiumiic cn thng nht quy each v kiu chü, font 
chü trong toàn b Iun van. Các tiêu mic cüa 1utn van duçic trInh bay và dánh so 
thành nhóm chü so, nhiêu nhât gOm hon chft so. 

Vi dy: khi k hiu 3.1.2.1, thu tr có nghia nhu sau: "3" - chuang 3; "1" - chi 
m%ic 1 cüa chuang 3; "2" - tiêu m1ic 2 cüa mic 1 cüa chucmg 3; "1" - nhóm tiêu 
mic 1 cüa tiêu miic 2 cüa miic 1 cüa chucmg 3. 

Tai rni tiu mic và nhóm tiu m1ic phãi có It nht hai tiu miic, nghia là 
khOng the có tiêu miic 2.1.1 ma không có tiêu miic 2.1.2 tiêp theo. 

Vi dy: CH1J'NG 2. PHAN TICH NGUYEN LY XAY DuNG, CHIIJC 
NANG 

2.1. Các tiêu chun kS  thut lien quan dn h thng djnh vj toàn cu GPS 

2.1 .1. Tiêu cIiucn dánh giá d5 chInh xác ... theo nghj quyét A. 529 (13) 

2.1.2. Tiêu chun dánh giá d chInh xác ... theo nghj quyt A.815 (19) 

9. Bang bku, hInh ye, phztng trInh 

- Vic dánh s bang biu, hInh ye, phuang trInh phái gn vai s chuang; vi dij 
hInh 3.4 có nghia là hInh thu 4 trong chuGng 3. Mi do thj, bang biêu lay ttr các 
nguôn khác phãi duçc trich dn day dU, vi dt "Nguôn: Ciic Hang hãi 6/1996". 
Nguôn dugc trich dn phái dugc lit kê chInh xác trong danh mvc  "Tài 1iu tham 
khão". 

- Theo quy tc các hInh ye và bang biu du phãi có ten du d và ten dâu dê 
cüa bang biêu ghi phIa trén bang, ten dâu dê cüa hInh ye ghi phIa dithi hInh, có the 
tham khão duth day. 
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Bang 3.1. Kt qua nghim chInh xác ct so sánh phuang pháp Euler 

t x chInh xác x Euler hiên x Euler dii 

0 4,0000 4,0000 4,0000 

6 1,2048 -0,8000 1,8182 

12 0,3629 0,1600 0,8264 

HInh 2.4. Vüng bao phü cüa h thng Starfix 

- Thông thu&ng, nhUng bang ngn và d thj nhô phài di lin vth phn ni 
dung dê cp tth các bang và do thj nay a lan thu nhât. Các bang dài có the d 
nhüng trang riêng nhxng cUng phãi tiêp theo ngay phân ni dung dê cp tai bang 
nay a lan dâu tiên. 

- Các bang n)ng vn nén trinh bay theo chiu dung dài 297 mm cüa trang 
giây, chiêu rng cüa trang giây có the han 210 mm. Chi gap trang giây nay sao 
cho so và dâu de cüa hInh ye ho.c bang vn có the nhIn thây ngay ma không can 
ma rng t giây. Cách lam nay giñp dé tránh bj dóng vào gay cüa lun van phân 
mép gap ben trong hoc xén thi mat phân mép gap ben ngoài. Tuy nhiCn nell han 
chê si'r diing các bang qua rng nay. 

- Trong các bang hoc hInh có th sü diing font chft ci nhô han phn din 
giãi, vi dii font size cüa bang có the là 12. 

- Vic trInh bay phuong trmnh toán h9c trên mt dông dan hoc dông kép là 
tu' , my nhiên phãi thông nhât trong toàn lun van. Khi môi thành phân k hiu 
xuât hin lan dâu tiên trong cong thüc thI phãi giãi thIch và dan vj tInh phãi di kern 
ngay trong phuo'ng trinh có k hiu do. Nói chung các phuang trInh can dugc dánh 
so và dê trong ngo.c dan dt ben phIa le phãi. 

VIdy: 

M = ± + D, (3.11) 
57°3 sin 0 

Trong do: DA, DB - khoáng cách tit vj trI tàu xác djnh dn hai m%lc tiêu A và B, tinh 
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bang hái 1; i - sai s do góc kçp, tInh bang d và thông th.thng e = ±0,6° ; 0 - góc 

hçp bâi gradient cUa hai dithng vj trI, tInh bang d. 

- Nu mt nhóm phucrng trInh mang cüng mt s thI nhItng so nay ciing ducic 
dê trong ngoc, hotc mi phuang trmnh trong nhóm phrnmg trmnh (3.11) có th 
dánh so là (3.11.1), (3.11.2), (3.11.3). 

10. Vkttát 

Không lam  dirng vic vi& tt trong lun van. Chi vit tt nhftng tr, cim tü 
hoc thut ngü ducic si1 diing nhiêu lan trong lun van. Không viêt tat nhung ciim 
tü dài, nhüng rnnh dê; không viêt tat nhung c%lm ttr It xuât hin trong lun van. 
Nêu can viêt tat nhU'ng ttr, thut ngü, ten ccc quail, to chüc, v.v., thI duçc viêt tat 
sau lan viêt thu nhât có kern theo chü viët tat trong ngoc dan. Di vth thut ngft 
hay ciim tr có nguôn gôc rnthc ngoài thI phiên am theo quy djnh. Trong tru&ng 
hçip con tranh lun ye phiên am thI có the dê nguyen van dôi vth các ngôn ngü có 
nguôn gôc La-tinh. Các ngôn ngU khác (chü lircing hInh) can phiêri am. 

VI dy: H thng tr dng diu khin (HTTDDK), T churc Lao dng Quc t ILO 
(International Labor Organization), H thông v tinh djnh vj toàn cau GPS 
(Global Positioning System). 

11. Danhmyc các cong trInh khoa ã'd cOng b lien quan ctn ct tài lucn van 
cüa tác giá (neu co) dugc dóng ngay sau phân két 1un và hen nghj. 

VI du: DANH MUC CAC CONG TRINH KHOA HOC DA CONG BO LIEN 
QUAN DEN DE TAI LUN VAN CUA TAC GIA 

1. Trân Vit Nam (2009). Nghiên thu cfánh giá tç5 tin cy .... Tgp chI Giao 
thông vçn tâi, sO 9, tr.27-29. 

2. Trn Vit Nam, Nguyn Ng9c Hái (2010). Tinh toán kt cu ni hcri..., 
Tgp chI Khoa hQc COng ngh Hang hái, sO 17, tr.70-72. 

3. Tran Viet Nam, Le Hoang Quan (2010). The minimum area calculation of 
Japan Journal of Mechanics, N 35, pp.  211-213. 

12. Tài lieu tham kháo và cách trIch dan 

- M9i kin, khái nim có nghia, mang tinh cht gqi khOng phài cüa riêng 
tác giã và mci tham khão khác phái di.rçc trIch dn và chi rO nguôn trong danh miic 
Tài lieu tham khào cüa luân van. Phãi neu rO Ca vic sir ding, nhtmg dê xuât ho.c 
ket qua cüa dông tác giá. Nêu 5ir d%Tng tài lieu cUa ngi.r?i khác và cüa dông tác già 
(bang biêu, hInh ye, cOng thüc, do thj, phuang trInh, ttthng, v.v.) ma khOng chii 
dan tác giá và nguOn tài lieu thi lun van khOng ducc duyt dê báo v. 

- Không trIch dn nhng kin thuc ph bin, mi ngi.thi du bi& cQng nhii 
khOng lam 1un van nng ne vói nhüng tham kháo trich dan. Vic trich dn, tharn 
kháo chü yêu nham thüa nhn nguôn cüa nhffng tirOng có giá tij và giüp ngun 
dc theo thrçic mach  suy nghi cUa tác gia, không lam trâ ngi vic dc. 

- Viêc trich dn là theo s thu tx cüa tài lieu a danh muc Tài 1iu tham khão 
và duc dt trong ngoc vuOng, khi cAn thit cO the Co cà s trang, vI dii [15, 
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tr.3 14-315]. 

Vi dy: Lenin cho rng "chü nghTa xà hi ..." [17, tr. 150-151]. 

- Di vth phn duqc trIch dn tü nhiu tài lieu khác nhau, s cüa trng tài 1iu 
duoc dat dôc 1p trong trng ngoc vuông, theo thu tir tang dan, vi diii [19], [25], 
[41], [42], hoc có th dung each k hiu: [19, 41, 42]. 

VI dy: "ãnh hiRing cüa nhiu vô tuyn trong các kênh thông tin cüa h thng 
INMARSAT dã lam tang ..." [27], [41], [69]. 

- Nu không có diu kin tip cn dixçic mt tài 1iu gc ma phãi trfch dn 
thông qua mt tài 1iu khác thI phãi nêu rO cách trIch dn nay, dông thai tài 1iu 
gôc do không dugc lit ké trong danh mijc Tài lieu tham kháo cUa 1un van. 

Vi dy: "...trIch dn thông qua mt tài lieu khác..." (dan theo [17]). 

- Khi dn trIch dn mt doan It han hai câu hoc bn dOng dánh may thI có 
the sr dung dâu ngoc kép dê mi dâu và két thüc phân trIch dan. 

VI dy: Theo,  thng ké cüa Bô Giáo diic và Dào to "s lugng các Trtthng Di h9c 
dt tiêu chuân kiêm djnh trong näm 2010 là 20" [58]. 

- Nu cn trIch dn dài han thI phãi tách phn nay thành mt doan riêng khOi 
phân ni dung dang trinh bay, vói lê trái lii vào them 2 cm. Khi nay m dâu và kêt 
thüc doan trich nay không phái sü diing dâu ngotc kép. 

- Tài 1iu tham khão dirge xp riêng theo trng ngôn ngU: Ting Vit, Anh, 
Nga, Pháp, Due, Trung, Nht, v.v., song dánh so th& ti lien tyc tir 1 cho den hét. 
Các tài 1iu bang tiêng nuc ngoài phái gi nguyen van, không phiên am, khong 
djch, kê cã tài 1iu bang tiêng Trung QuOc, Nht, v.v. (dôi vói nhftng tài 1iu bang 
ngôn ngft cOn It ngui biêt có the them phân djch tiêng Vit di kern theo môi tài 
lieu). E 

- Tài 1iu tham kháo xp thu tir ABC h ten tác giã theo thông l ella trng 
nuóc: Tác giã là ngithi nithc ngoài: xêp thu thir ABC theo h9; Tác già là ngi.thi 
Vit Nam: xêp thu tçr ABC theo ten nhirng van giü nguyen thu tr thông thi.thng 
ella ten ngiRii Vit Nam, không dão ten len triRic h9. 

- Tài 1iu không có ten tác giã thI xp theo thr tr ABC tr dtu cüa ten ca quan 
ban hành báo cáo hay an phâm, vi d: lông c1ic Thông kê xêp vào van T, B Giáo 
ditc và Dào to xêp vào van B, v.v. 

Ci,i th các tnthng hçip dirge trInh bay nhu sau: 

Dôi vó tài l&u  thông thithng 

HQ và ten (nàm). Ten tài lieu. Nba xut bàn, da danh nhà xut bàn. VI du: 

1. Lé Vit Lugng (2003). Lj thuylt dç5ng co diesel. Nhà xuât bàn Giáo dic, 
HàNi. 

2. Nguyn Cánh San (2001). Giáo trinh Thiên van Hang hái. Tru?mg Dai 
h9c Hang hãi Vit Nam. 
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3. Phm K' Quang (chU biên), Dinh Xuân Manh  (tham gia) (2014). L 
thuyét dç5 tin cy hang hái. Nhà xuât bàn Hang hãi, Hài Phông. 

4. Boulding K.E. (1955). Economics Analysis. Hamish Hamilton, Lodon. 

5. Cono13rei 1O.A (2003). Cnyml-luKoeaii naeu?al4u51 U eë npuilodlceHu5z. 
MOCKBa, 3Ko-TpeH3, 326 c. 

Di vó'i tài lieu là các van ban cüa tEi chác, c7 quan 

Ten to chüc/co quan (näm). Ten tài lieu (ten tp nu co). Nhà xut bàn, dja 
danh nhà xuât bàn. 

Môt s vi di cu th sau: 

1. Bô Giao thông vn tài (2014). Sc iiçu thong kê 5 nám, xây dyng và phát 
triên vn tái thiy (2009 - 2014). Nhà xuât bàn Giao thông vn tài, Ha NOi. 

2. Trumg D?i  hçc Hang hài Vit Nam (2014). Xáy drng chuvng trinh hQp 
tác ye dào tqo, huán luyn và tuyên dyng nhân lc ngành Hang hái và Dóng tàu. 
Nhà xuât bàn Hang hài, Hài PhOng. 

3. ADB, FAO, UNDP (2012). Dánh giá tang quát ngành thüy lçii Vit Nan'z, 
tp 1. Nhà xuât bàn Thày igi, Ha Ni. 

4. FAO (1971). Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol.11, 
Rome. 

Di vói tài lieu là cdc báo cáo trong hjii nghj, h3i thão 

H. và ten. Ten tài lieu. "Ten hi thào/Tuyn tp hi nghj", thñ gian hi thão, 
hOi nghj, dja diem hi thào, hi nghj. 

Môt si vi du Cu th sau: 

1. Trn An Vit. Mdi quan h giia si'r dyng ddt hQp l) và báo tn d'a dqng 
sinh hQc & Táy Nguyen. Hi thào khoa hQc "Bão ton và da dng sinh hçc", Bô 
Khoa h9c Cong ngh và MOi truYng, 9 - 10/10/20 14, Däc Läc. 

2. Bryan Bruns. Tham gia quán thüy nóngphyc vy san xuá't nóng nghip a 
Vit Nam: Nhüng ccr h3i và thách th&c. Hi thão quOc tê "Ngui dan trong quàn l 
thüy nông", 7 - 11/4/1997, Ngh An. 

3. Nguyen Van Anh, Trân Minh Hoàng. Thiet 1p  thut toán td mô phóng chd 
d5 lam viçc cüa thiêt bj phun surnig. Hi nghj khoa hçc Quôc tê lan thu 7 ye MO 
phOng hang hài và sü d%ing mô phOng trong nghiên ciru khoa hçc, 7-8/11/2008, Hài 
PhOng. 

Dôi vói tài lieu là d an, luIn van, luln an 

H 9  và ten (näm). Ten d án/ lun ván/ lun an, D an tt nghip thc si/Lun 
van thc sT . . ./Lun an tiên sT..., ca s& dào tao,  dja danh c s dào tao. 

Môt S6 VI du Cu th sau: 

1. Nguyn Hü'u Kin (2021). Giáipháp náng cao hiçu qua quán lj hogt dç5ng 
hang hal tqi cáng biên Hal Phông. Dê an tot nghip thac si k thut, Tnrng Dai 
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h9c Hang hâi Vit Nam, Hãi Phông. 

2. Phm Van Phong (2010). Nghiên thu phát trién khu djch vy hu cn sau 
cáng cüa cong ty CO phân dâu ttr phOt triên hg tang do thj Thãng Long. Luân van 
thc sT kinh tê, Trtthng Dti h9c Hang hãi Vit Nam, Hãi Phông. 

3. Büi NgQc Thun (2011). Nghien ct'ru và tinh toán dç5 bn các tang boong di 
d5ng trén tàu ch& 0 tO. Lun van thtc si k thut, Tnrmg Di bce Hang hãi Vit 
Nam, Hãi Phông. 

4. Dinh Khc Minh (2011). TInh toán un tcm composite ba pha trong ket 
cdu tàu thiy. Lun an tiên si k thut, Tnr?ng Dai  hc Hang hái Vit Nam, Hãi 
PhOng. 

5. Nguyen Van Khoãng (2012). Nghiên c&u phát triln cáng container ctcu 
mOi k/iu vrc phIa Nam. Lun an tiên sT kinh tê, Tnthng Di hc Hang hãi Vit 
Nam, Hãi Phông. 

Di vói tài li?u không có ten tác giá 

Ten tài lieu (nãm). Nhà xutt ban, dja danh nhâ xu.t ban hotc ncii ban hành tài 
lieu. 

MôtsvIducuth sau: 

1. H thong van ban pháp quy v hogt 1c5ng cüa Cong ty khai thác cOng trInh 
tlny lcii (1998). Nhâ xuât ban Tài chinh, Ha Ni. 

2. Quy che dào tqo trInh ctç5 tien si tgi Trwàng Dgi hQc Hang hái Viçt Nam 
(20 15). Trumg Dai  hçc Hang hãi Vit Nam, Hâi Phông. 

3. Quy ct/nh dào tqo tn n/i ct5 thzc si tii Tru'&ng Dgi hQc Hang hái Vit Nam 
(2015). Tru?ing Di hc Hang hãi Vit Nam, Hái Phông. 

Dôi vói tài lieu tü' các tqp chI, báo 

H •  và ten (näm). Ten tài lieu. Ten tp chI (báo), s tp chI (báo), (ngày tháng 
näm), trang. 

Môt s vi du cu th sau: 

1. Luong Cong Nh6 (2007). Ung dyng logic ma trong khai thác ctç$ng co' 
diesel tàu thty. Tp chI Giao thông vn tãi, so 9, tr.25 - 28. 

2. Dinh Xuân Mtnh (2010). Nghiên thu ánh htràng thay ddi tái trQng den 
chuyén ct5ng cLa con tàu. Tp chi Giao thông vn tãi, so ii, tr.45 - 47. 

3. Phm Ki Quang (2014). TInh toán hiu qua lam vic ti u'u cüa 1i thông vi 
sai hang hái khu vy'c r5ng SBAS theo nhóm chi tiêu /c9 thuqt an toàn hang hái. Tp 
chI Khoa hc Cong ngh Hang hãi, so 40, tr.29 - 32. 

4. M.nh Xuân (2012). Phán luiig giao thông vmn tái thüy khu vltc Táy Nam 
B. Báo Giao thông vn tâi so 20683 ngày 26/4/20 14. 

Duii vô'i tài lieu có tác giã là ngwài nithc ngoài, van ban btng Tilng Vit 

Hç và ten (näm). Ten tài lieu (ten ngu&i djch). Nba xut ban, dja danh nhà 
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xut bàn. 

Môt s vi dii cu the sau: 

1. Bagrp M.N, Krugilin I.P (2000). Quán lj và khai thác các h tMng thüy 
nông (Ding DInh Du djch). Nhà xuât bàn Nong nghip, Ha Ni. 

2. Ngtthi dch: KS. PhmNg9c Dip (1977). Hànghái hQc, tp 1,2,3,4,5,6. 
Tmng Di hçc Hang hãi, Hái PhOng. 

Di vó'i tài lieu n,thc ngoài 

H. ten viêt tt tác già 1 (du phy) h9 ten vi& ttt tãc già 2 (...) (näm). Ten tài 
lieu. Ten cci quan xuât bàn, dja danh xuât bàn. 

Môt s VI du cu th sau: 

1. Gregersen H.M, Brooks K.N, Dixon J.A, Hamilton L.S (1987). Guidelines 
for economic appraisal of watershed management projects. FAO, Rome. 

2. Vawdray L.L, Stirling G.S (1997). Australian Plant Pathology, (26), pp. 
179- 187. 

3. KapeTHilKoB B.B, PaKHTHH B., CliKapeB A.A (2007). A61noAtamu3aqw1 
cyoeod,ceHuR. CaHKT-HeTep6ypr, CH['YBK, 265 c. 

Dôi vó'i tài iiu tfr Internet 

HQ và ten (näm). Ten tài lieu. các thông tin khác (nu co), ngun dja chi 
webs ite. 

Môt s VI du ci th sau: 

1. Robert Chambers (1996). Relaxed anh Participatory Appraisal: Notes on 
practical approaches anh methods. Institute of Development Studies., 
http:\\www. ids .susx.acuk/ids/particip/intro/introind.html.  

2. UN (2000). United Nations Millennium Declaration. 
http:\\www.un.org/millenniumldeclaratin  Declaration, 

3. Yunus M. (2002), Grameen Bank II: Designed to open new possibilities. 
Grameen Foundation, USA. http :\\www.glusa.org/monthly/j  une/news .html 

4. Hoia.iiaei E, XyropHoIi C (2006). /4uçbçbepeHzfuailbHble cucmez 
cnymHuKoeou ua6u2a1çuu. O63Op COBMHHOFO cocTo5lHll5l. http://www.chip-
news .ru/archive/chipnews/200206/2  .html). 

Các tru'ông hçtp cin c/láj 

- Chi khác du: x.p xp theo trt tr du: khong du, huyn, hOi, sic, ngâ, 
nng. 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 
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Nguyn Ba (2002) 

Nguyn B. (2002) 

- Tnthng hçp thai gian: cong b tnxcc dua len truóc. 

Nguyn Ban (2002) 

Nguyn Ban (2003) 

- Tru?mg hqp ten dài ngn: ten ngn duçic uu tiên hcm 

Lé Huyên 

Nguyn Huyên 

Hoàng Thu Huyn 

Trân Thj Thu fluyên 

Nguyn Thj Thanh Huyn 

- Các tnring hçp nguyen am cn xp xp theo: 

U'u tiên theo trát tw: a, a, a 

Nguyn Van Bang 

Nguyn Van Bang 

Nguyn Van Btn 

U'u tiên theo trát tu': e, ê 

Lé Thi Then 

VU The 

U'u tiên theo trct tic: o, ó, o' 

Lê Van Ng9c 

Ha H9c Ngô 

Trân Ngci 

Uu tiên theo trát tic u, it 

Nguyn Van NgU 

Nguyn Ngft 

13. Phu luc cta luán van (neu co) 

- Phn nay bao gm nhftng ni dung c.n thit nhtm minh hoa ho.c b trç cho 
ni dung 1un van nhix so 1iu, mâu biêu, tranh ãnh, v.v. Nêu 1un van si'r ding 
nh&ng câu trá ki cho mt bàn câu hOi thI bàn câu hOi mâu nay phái duçc dua vào 
phân phu lye & dang nguyen bàn âã dung dé thêu tra, thàm do kin; khOng duçcc 
torn tat phii 1tic lun van. 

- Phi lye không &rcc dày hon phn chInh cUa 1un van. Trong d tài lun van 
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có th có nhiu phi,i hic, vi dii: Phi,i liic 1, phii. litc 2, v.v. 

- Vic dánh s trang cho phii 1itc duc dánh s theo thu tr ttr 1 cho dn ht 
cüa tirng phii liic, hét phii 1iic 1, tiêp den phii liic 2. Sau thu tr mi trang cüa phii 
luc nào can kern theo dâu "/PL so..." cho phii 1iic do, vi dii: 12/PL1, nghia là trang 
so 12 cüa phii 1iic 1...). 

Mt s sai sot thwô'ng gp 

Sal iói chInh távàsaivithoa 

VI dy: Vit nam (Vit Nam), Nht bàn (Nht Bàn), Hài phOng (Hãi PhOng), v.v. 

Dàng dá'u chdm câu ó' cui d myc 

VI dy: 2.5 ' nghia khoa hçc. 

Dung thira du 

Vi dy: Các dan tc nhu: Tày, Nüng, Thai, Ba Na, v.v. (thira du:) 

Khóng dIrng dáu (,) sau mói j cüa m5t d'oqn van 

VI dy: Cu triic cña h thng djnh v tinh vj toàn cu GPS gm: 

- Khâu v tinh. (dung là dung du ";" thay du ".") 

- Khâu diu khin. (ding là dung du ";" thay du ".") 

- Khâu sü dçing. (dung là dung du "." thay du ";" vi CâU kt thüc don 
van). 

Dánh dá'u sai 

Vi dy: 5.15 triu dng (dung là 5,15 triu dng) 

Sai dth'z vj quc té' 

Vi dy: 0c (dñng là °C), KG (dñng là Kg), Ha (dung là ha), v.v. 

Saikfihiu 

VI dy: CO2  (dung là CO2), nng d PH (dung là pH) 

Sal spacing 

VI dy: Các dan tc nhu Tày, Nüng, Thai, Ba Na , v.v. Theo s lieu thng k (ngun 
cong bô närn 2010). (thua mt khoãng trông khi dánh dâu phây và dâu. 
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PHU LUC 06 

THU TUC DAN}I GIA vA THAM DJNH LUIN VAN 

I. H1 so' thành 1p hi dng 

1. Dcm d nghj bão v 1un van thac si. 

2. Bàn photocopy Quy& djnh cong nhn ten d tài và ngu&i hithng dan. 

3. Bàn photocopy van bàn thay di trong qua trInh dào tao. 

4. Bang dim các mon hoc. 

5. Bàn nhn xét cüa can b htróng dn 1un van thc si. 

6. Cun luân van thac si. 

7. Bàn thông tin torn tat ye 1un van. 

8. L ljch khoa h9c có xác nhn cüa Ca quan cM quàn. 

9. Giy xác nhn cüa PhOng Phông K hoach - tài chInh v các khoàn thanh 
toán can thiêt truóc khi bâo ye luân van 

Trong thai gian 15 ngày k tIr k/u hoàn thành b5 h so' theo quy dinh, hQc 
viên den Vin DT Sau dqi hQc nhgn Quyêt din/i và nóp 07 cuôn lun van bia iném 
thing quy cách ('nai dung và hlnh thic theo mâu trinh bay lun van tqi Phy 1yc 05 
cia Quy chê nay) và ban mém lun Van. 

II. H so' bão v Iun van (Sau khi có Quyé't ct/nh thành 1p Hç5i ctng It nhá't 03 
ngay) 

1. Bàn nhn xét cüa hai nguYi phàn bin (Mói phán biên nóp 02 ban, có xác 
nhgn chI và dóng dáu) 

2. Cong vn (sau khi dä thng nht giCta cc thãnh viên Hi dcng, Vin DT SDH, Don 
vj chuyên mon dê nghj ngày, gi, da diem to chüc buôi bào v) 

III. Ho so' cap bang t6t nghip (Hoàn thành trong thai gian 15 ngày k tir ngày 
báo ye) 

1. Biên bàn bui bão ye luân van thac Si; 

2. Phiu thông tin h9c viên; 

3. Giy xác nhn sra chüa 1un van theo Biên bàn hQp dánh giá 1un van cüa Hi 
dông (co chü k cüa CM tjch Hi dông; 

4. 02 cun 1un van bIa cirng dung quy each và bàn mm 1un van sau khi dã 
s1ra chüa, hoàn chinh. 

5. Hai ành mu ci 3x4cm (ghi hQ ten, ngày sinh, ten chuyên ngành dào tgo & 
mt sau môi ánh và bó vào m5tphong hi) 

IV. Thu tyc dánh giá 1un van 

- Các thành viên trong Hi dng có mt dam bào diing Quy ch v dào tto 
trInh do thac s hiên hành. 
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- Dai din Vin DTSDH cong b Quy& djnh thành 1p Hi dng cüa Hiu 
tnrâng và dé nghj Chit tjch Hi dOng diêu khin bui bão v. 

- H9c viên bão v 1un van (thii gian khOng qua 20 phüt); 

- Các phãn bin d9c nhn xét và dua ra các câu hOi; 

- Hçc viên trà ki các câu hOi cUa các phãn bin; 

- H9c viên trá ku các câu hOi cüa các thành vién Hi dng và nguôi tham dir; 

- Phiêu châm 1un van thtc s' cüa các thành viên Hi dng; 

- Biên bàn kiêm phiu; 

- Hi dng hQp kin; 

- Chü tjch Hi dng cong b kt qua và kt 1un cüa Hi dng; 

- Thu k Hi dng ghi d.y dU thông tin bui bão v vào biên bàn báo v theo 
mâu quy djnh. 

V. Thu tiic thm thnh 1un van 

1. Thành 1p hi dng thm djnh 

Khi có don t cáo dung quy djnh cüa pháp 1ut, có can cü rO rang cho thy 
1un van không dam báo các yêu cu theo quy djnh ti Diu 9 Quy ch nay hoc 
khi thy cn thi&, Hiu tnr&ng thành Ip hi dng thm dinh 1un van. S hrcng, 
yêu cu di vói thành viên hi dng thm djnh 1un van theo quy djnh tti Khoãn 2, 
Diu 10 Quy ch nay; trong do, nu có thành viên thuc co s dào to thI ti da 
không qua hai nguè'i; thành viên hi dng thm djnh không trüng vói hi dng 
dánh giá 1un van. 

2. Thu tiic thm djnh 

a) Tnxâc khi h9p hi dng thm djnh, các thành viên hi dng có bàn nhn 
xét v sr cn thit cüa vic nghiên ciru d tài 1utn van, sir phü hçp vOi chuyên 
ngành sir khOng tr1ing ltp v d tài, ni dung, kt qua nghiên cfru vth các cOng 
trInh dã ducic cong b; tInh trung thc, mmli bach trong trIch dn tu 1iu; b ciic và 
hInh thüc trInh bay; ni dung, phixcing pháp, kt qua, nghTa, d tin cy cüa các 
kt qua dtt duçcc; dánh giá thành cOng va hn ch cüa 1u.n van, khang djnh müc d 
dáp üng yêu ctu cüa mt 1un van thac sT; 

b) Tác già 1un van, nguôi htthng dan, thành viên hi dng dánh giá 1un van 
không tham d phiên h9p cüa hi dng th.m djnh nhung duçuc Hiu trithng thông 
báo và cO th gui kin, cung cp tài 1iu (nu cO) tâi hi dng th.m djnh. 

3. Xir 1' kt qua thm djnh 1un van khOng dt yêu cu 

Nu hôi dng thm dinh kt luân luân van không dt yen cu thI Hiu trtthng 
dung vic cap bang ho.c thu hôi, hu bO bang thc si d cap (nêu co) do hQc viën 
chua du diu kin t& nghip. Nhüng tnthng hqp 1un van không dt yêu cu khOng 
vi 1 do sao chép bt hçp pháp thI quyn và trách nhim cüa h9c vién giài quyêt 
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nhu' sau: 

a) Tmng hçp chua bão v 'a  1un van, d tài vn cn thit nghiên cfru thI 
h9c vien duçc chinh sira, b sung vã bão v 1i 1un van trtthc hi dng thm djnh 
theo quy djnh ti Diu 10 Quy ch nay. Trithng hçp dã ht thi gian Mi da d hoàn 
thành chucing trInh dào to theo quy djnh tti Khoãn 2 Diu 4 Quy ch nay thI h9c 
vien duqc gia hn Mi da không qua 3 tháng; 

b) Trithng hqp dä bão v 1i 1un van hoc d tài không cn thit tip tiic 
nghiên cuxu, nu h9c viên Co nguyen v9ng thI 1Tiu tnrOng giao d tài mói. Tri.thng 
hqp dà ht thai gian Mi da d hoàn thành chixcmg trInh dào to theo quy djnh tai 
Khoán 2 Diu 4 Quy ch nay thI h9c viên duçc thirc hin dê tài mth trong thii gian 
Mi da 6 tháng. Hiu truâng M chüc dánh giá 1un van theo các quy djnh tai  Diu 
10 Quy ch nay; 

c) Kinh phi cho vic chinh süa, b sung 1utn van, th%rc hin va bão v d tài 
mói do hoc vién tr chi trã. 

Gui c/ia: Toân b biu mu lien quan trong Phii 1c nay dugc quy djnh cii th 
trong quy trmnh ISO cüa Vin Dào to sau dti hQc. 
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PHIJ LVC  07 

THO T1C DANH GIA, THAM DINE  vA HU'C$NG DAN TRJNH BAY BE AN 

I. Ho so' thành 1p hi dng 

1. Dcm d nghj báo v d an Mt nghip thac si. 

2. Ban photocopy Quy& djnh cong nhn ten d tài và ngtthi hrnng dan. 

3. Ban photocopy van ban thay diii trong qua trmnh dào tao. 

4. Bang dim các mon h9c. 

5. Ban nhn xét cüa can b huóng dn âè an Mt nghip. 

6. Cun toàn van thuyt minh d an Mt nghip. 

7. Giy xac nhn cüa Phèng Phông K hoach - Tài chInh v các khoãn thanh 
toán can thiêt trincc khi bão ye dé an. 

Trong th&i gian 15 ngày k tir khi hoàn thành b5 ha so' theo quy ctjnh, hQc 
viên den Viên DT Sau dcii hQc nhcn Quyêt dinh và nóp 05 cuôn dé an bIa inê,n 
ding quy cách (ye n5i dung và hInh tht'c theo mâu trInh bay dê an myc VI cia Phy 
lyc nay) và ban niêin dê an. 

II. H so' bão v d an (Sau khi có Quyt djnh thành 1p Hç5i dng It nMt 03 ngày) 

1. Ban nhn xét cüa ngtthi phãn bin (phãn bin np 02 ban, có xác nhn chit 
k và dóng dâu) 

2. Cong van (sau kbi dä thng nMt giüa các thành viên Hôi dng, Vin DT SDH, Don 
vj chuyên mon dê ngh ngày, gi?i, dja diem to chüc buôi bão v) 

III. Ho so' cp bang Mt nghip (Hoàn thành trong th&i gian 10 ngày k tfr ngày 
báo ye) 

1. Biênbánbuibáovdánt&nghip 

2. PhiEu thông tin h9c viên 

3. Giy xác nhn sira chita d an theo biên ban hçp dánh giá kt qua thrc hin d 
an cüa Hi dông (có chü k cüa ngithi huó'ng din) 

4. 02 cun toàn van thuyt minh d an bIa crng dng quy cách và ban mm 
dê an sau khi dä süa chtia, hoàn chinh. 

5. Hai ãnh mu ci 3x4cm (ghi hQ ten, ngày sinh, ten chuyên ngành dào tgo ó' 
mt sau môi ánh và bó vào m5tphong bI) 

IV. Thu tijc dánh giá d an 

- Các thành viên trong Hi dng có mt dam bão dung Quy ch v dâo tao 
trInh do thac si hiên hành. 

- Dai din Vin DTSDH Cong bó Quy& dnh thành 1p Hi dông cüa Hiu 
tnthng và dê ngh Chü tjch Hi dong diêu khiên buOi báo v. 

- Hc viên bao v d an (thi gian không qua 15 phüt); 
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- Phãn bién doc nhân xét và dua ra các câu hôi; 

- H9c viên trà ku các câu hôi cüa phàn bin; 

- H9c viên trà kui các cau höi cüa các thành viên Hi dng; 

- Phiu chm d an (theo mu) cüa các thành viên Hi dng; 

- Biên bàn kiém phiu; 

- Hi dng h9p kin; 

- Chü tjch Hi dng cong b kt qua và kt 1un cüa Hi dng; 

- Thu k Hi dng ghi dy dü thông tin bui bào v vào bién bàn bào v theo 
mâu quy djnh. 

V. Thu ttic thâm dinh dê an 

1. Thành 1p hi dng thm djnh 

Khi có don t cáo dung quy djnh cüa pháp 1ut, có can cü rO rang cho thy d 
an không dam bào các yêu cu theo quy djnh tai  Diu 12 Quy ch nay hotc khi 
thy cn thit, Hiu tnrâng thành 1p hi dng thm djnh d an. S lucmg, yeu cAu 
di vói thành viên hi dng thm djnh d an theo quy djnh tai  Khoãn 5, và 6 Diu 
12 Quy ch nay; trong do, nu có thành viên thuc c s dào tao  thI ti da không 
qua mt nguui; thành viên hi dng thm djnh không trüng vói hi dng dánh giá 
d an. 

2. Thu tçic thm djnh 

a) Trucc khi hQp hi dng thm djnh, các thành viên hi dng có bàn nhn 
xét v si1 c.n thit cüa vic nghiên clru d an, sir phñ hçup vth chuyên ngành; sir 
không tring 1p v ten d an, nti dung, kt qua nghiên ciru vói các cong trInh dà 
duçuc cOng b; tInh trung thirc, minh bach  trong trIch dn tu lieu; b clic và hInh 
thüc trInh bay; ni dung, phuong pháp, kt qua, ' nghia, d tin cy cüa các k& qua 
dt duvc; dánh giá thành cOng và han  ch cüa d an, khng djnh müc d dáp 1rng 
yêu ctu cüa mt d an tt nghip thac Si; 

b) Tác giã d an, nguui hung dan, thành viên hi dng dánh giá d an không 
tham dir phiên h9p cüa hti dng thm djnh nhung duçuc Hiu trixcng thông báo và 
cO th gui kin, cung cp tài 1iu (nu co) ti hi dng thm djnh. 

3. Xir 1 kt qua thm djnh d an không dat  yêu cu 

Nu hi dng thm djnh kt 1un d an khOng dat  yêu cu thI Hiu truâng 
drng vic cp b.ng hoc thu hi, hu' bO bang thac si dä cp (nu co) do h9c viên 
chua dCi diu kin t& nghip. Nhftng tncOng hçxp d an không dat  yêu cu không vi 
1 do sao chép bt hçup pháp thI quyn và trách nhim cüa h9c viên giãi quyét nhu 
sau: 

a) Tnrô'ng hçup chua bão v lai  d an, d an vn con tInh cp thit thi h9c viên 
duçuc chinh sua, bô sung và bão v 'a  d an truóc hi dng thm djnh theo quy 
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dinh tai Diu 12 Quy ch nay. Trixng hçp dã ht thi gian ti da d hoàn thành 
chirnng trInh dào tao  theo quy djnh tai  Khoãn 2 Diu 4 Quy ch nay thI hoc vien 
duqc gia han  tôi da không qua 3 tháng; 

b) Trithng hçip dã báo v 'a  d an hoc d tài không cn thit tip tiic nghiên 
ciru, nêu hçc vién có nguyen v9ng thI Hiu trtiô'ng giao ten d an m6i. Tnthng hçip 
dA ht thi gian tM da d hoàn thành chucing trInh dào tao  theo quy djnh tai  Khoân 
2 Diéu 4 Quy chê nay thI h9c viên dugc th%rc hin d an mth trong thi gian ti da 
6 tháng. Hiu tnxâng to chüc dánh giá dé an theo các quy djnh tai  Diu 12 Quy 
chê nay; 

c) Kinh phi cho vic chinh sra, b sung d an, thirc hin và bão v d an mâi 
do hoc viên tr chi trã. 

Ghi c/ia: Toàn b biu mu lien quan trong Phii l%Tc nay duc quy djnh ci th 
trong quy trInh ISO cüa Vin Dào tao  sau  dai  hçc. 

VI. Htróng dn trInh bay d an 

1. Yêu câu chung 

1.1 Yêu cu thi v&i viêc chon và dt ten dê an 

- Dam dam tInh khoa hçc và giá tn. thirc tin; 

- Dam bão có khã näng thirc hin duçic d tài trong thii gian quy djnh và các 
diêu kin vt chat cho phép; 

- Ten d an phãi ngin g9n, logic, khoa h9c phãn ánh trung thânh ni dung d 
an và phii hçip vyi ngànhlchuyên ngânh dào tao. 

1.2 Yêu câu ni dung d an tt nghip thc Si 

Tur thuc vào timg chuyên ngành và d tài ci th& nhung thông thung mi 
d an tot nghip thac si gôm nhüng phân sau: 

1. M&du: 

Nêu tng quát nhUng vn d thirc tin dèi hOi phãi giãi quyêt lien quan dn 
vic lira chpn de an, khâ náng thrc té giãi quyét van dê ma dê an dt ra. Tir do, 
trhih bay 1 do ch9n dê an, mic dIch cüa dê an, dôi tuçmg và pham vi cüa dé an, 
phuong pháp giái quyêt van dé, nghia cüa dê an. 

2. Ni5i dung: 

Thông thuông gôm: 

- Chuong 1. Co sâ l' lun d giãi quy& vn d dt ra cüa d an: 

+ Nêu nhung khái nim chung v di tuçrng nghiên ci'ru; nhan  xét, dánh giá 
các cOng trInh, tai lieu dä cOng bô có lien quan cht chë den de an, xác djnh tInh 
hInh hin tai  cüa van de dix kiên giãi quyêt, ti'x dO cho thây rO nhiêm vu can giâi 
quyët cUa dë an. 

+ Co sâ pháp l (các quy djnh pháp 1 cO lien quan chat chë dn vn d cn 
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giâi quyt cüa d an); 

+ C sâ khoa h9c (khai nim, d4IIh nghTa, phucmg pháp giài quyt vn d, môi 
quan h cüa các thành to, dtc diem, tiêu chI,...); 

+ C si thirc tin ((cac mô hinh giãi quyt vn d dà duqc kim nghim trong 
thirc tin hoc các giãi pháp cong ngh dã duqc áp diing trong thirc tê và có kêt 
qua). 

- Chixcng 2. Thc trng vn d d.t ra cüa d an: nêu, phân tIch và dánh giá 
(mt manh,  mt yêu, uu diem, hn ché, nguyen nhân cüa nhung han  ch); hotc tInh 
toán, th%rc nghim giãi quyêt van dê. 

-' Chuang 3. D xut mô hInhlgiãi pháp d giái quyt hiu qua vtn d dt ra 
cüa dé an (trên co s Chucmg 2), d.c bit tp trung giài quyêt các tn tai  dã xác 
djnh tai  chtwng 2. 

3. Két lun và kiên nghj: 

Trinh bay nhüng kt qua dat  dtrgc cUa d an mt cách ngn g9n, dung miic 
dIch dt ra, không có li bàn và bInh lun them. Dua ra nhffiig hen nghj trén c sâ 
ni dung và kêt qua th?c hin dê an (can nhäc k các kiên nghj dua ra dam báo rO 
chü the, tInh khã thi, khã diing, phü hqp vó'i thrc tê). 

4. Danh myc tài lieu tham kháo: 

Chi bao gm các tài lieu duçic trIch dan, sir diing và d cp t&i d bàn 1un, sir 
diing trong dê an. 

5. Phy lyc ('nêu co,). 

D hoàn thành d an, dam bão dung k hoach và thai gian h9c viên chü 

- Cn có d cucing chat chê, chi tit; 

- Không nên lit kê, không sao chép y nguyen, ma nên vit theo d crnmg, 
logic, chuyên thành van cüa bàn than, v.v.; 

- Vic chçn di ttrgng và phucing pháp giài quyt vnd th hin dixgc tu duy 
üng diing khoa hoc, cong ngh và khã näng giãi quyêt van dê cüa tác giâ e an. 
Các phucing pháp kinh diên, quen thuc thI chi can nêu rö ten ma không can mô tà 
chi tiêt. Các phucing pháp mói, phucing pháp có cãi biên, phuong pháp tr dê xuât 
can ducic mô tã chi tiet. 

- Nên di tr vn d chung dn các chi tit, dc thü; 

- Co k hoach thu thp thông tin (theo thñ gian hoc theo vn d nghiên cIru); 

- Tp trung quan tam dn các ni dung lien quan chat chë dn d an; 

- TrIch dn tài lieu tham khão trung thirc; ngun trIch dn phãi ducic the hin 
rO rang, day dü, chi tiêt (dê có the tim duqc den van bàn gôc). 

1.3 Quy djnh v trInh bay thuyt minh d an 

1.3.1. Quy djnh chung 
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D an phãi diiçc trmnh bay ngn gun, rO rang, mach lac, sach Se, không duçc 
tây xóa, có dánh so trang, dánh so bang biêu, hInh ye, do thj, v.v. Tác giá d an cn 
có Ru cam an và Ryi cam doan danh dir ye dê an cüa minh. 

1.3.2. Thu tir trinh bay 

TrInh bay d an thac si theo thu tir sau: 

TRANG B1A CHINH (ben ngoài) 

TRANG BIA PH1J (ben trong) 

LOT CAM DOAN 

LOT CAM ON 

MVC LVC 

DANTI MIJC CAC cU VIET TAT VA KY HIU 

DANH MIJC CAC BANG 

DANH MT.JC CAC HINH 

MO DAU 

CHU'ONG 1 

CHUONG 2 

CHIIONG 3 

KET LUN yA MEN NGHI 

DANH M1JC CAC CONG TRINH KHOA HOC BA CONG BO (nu co) 

TAT LIEU  THAM KHAO 
C 

PHU LVC  (neu co) 

1.3.3. Minh hça ciii th 

1. BIa dê an gm bIa chInh và blaphy 

BIa chInh cCia d an dóng bIa cirng, in chit nhü dU dâu Tiêng Vit, có lô-gô 
cüa Nhà tnr&ng và có trang bIa phii, duçuc trinh bay can dôi và dp (theo mâu u 
du6i). 

2. Lài cam ctoan 

Lui cam doan danh d%r th hin d an là cong trinh khoa h9c cüa riêng tác giã 
và chira duçuc sit dirng trong các cong trInh dä cong bO. Tài lieu tham khâo và ni 
dung trich dan dam báo s1r dung dan, chInh xác, trung thirc và tuân thit các quy 
dnh ye báo v quyên s hitu tn tue.  PhIa dithi Ru cam doan, tác giã dé an k và 
ghi rO h9 ten. 

Lyi cam doan có th vit (gçui b'): 

Tôi xin cam doan day là cong tflnh nghiên citu cüa niêng tôi. Các kt qua nêu 
trong dê an là trung thrc và chua tirng duçuc ai cOng ho trong bat kr cOng tnmnh nào 
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khác. 

Tôixin cam doan ring các thông tin trIch dn trong d an du dã dixçc chi rO 
nguôn gôc. 

Tác giã d an ghi ngày tháng, k và ghi rO h9 ten. 

3.Lô'icámo'n 

Tác giâ d an bay to tInh cam cüa mmnh di vói các cá nhan, tp th Co quan, 
gia dInh, các don vj dâ giüp dO, cong tác và tài trçi trong qua trInh nghiên cthi, thirc 
hin và hoàn thành dê an tot nghip thtc si. 
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Mu bIa chInh cUa d an có in chir nhü kh A4 (210 x 297 mm) 

BO GIAO THÔNG Vi.N TAI BO GIAO PVC VA oAo TAO 

(font Times New Roman, cOr chü 14, in hoa, dm và không nghieng) 

TRUiNG PAl HOC HANG HAT YI1T NAM 

(font Times New Roman, cô chit 16, in hoa, dm và không nghiêng) 

HO VA TEN HQC VIEN 

(font Times New Roman, cO chit 14, in hoa, dQm và không nghiêng) 

TEN liE AN 

(font Times New Roman, cO chit 18 - 20, in boa, dm và không nghieng) 

BE AN TOT NGHIP THC SI  

(Ghi ngành ctwqc bng/Kinh tl hocc K9 thut) 

(font Times New Roman, cc chit 14, in boa, không dm va không nghiêng) 

HAT PHONG - 20... 

(font Times New Roman, cc chit 14, in hoa, không dm và không nghieng) 
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Mu bIa phii ben trong cüa d an kh A4 (210 x 297 mm) 

BO GIAO THÔNG V4N TA! BO GIAO DUC VA BAO T40 
(font Times New Roman, cOr chft 14, in hoa, dam  và không nghieng) 

TRII4JNG BA! HOC HANG HAl V!T NAM 

(font Times New Roman, cO chü 16, in boa, dam  và không nghieng) 

HQ VA TEN HQC VIEN 

(font Times New Roman, ci chft 14, in hoa, dam  và không nghiêng) 

TEN BE BE AN 

(font Times New Roman, cô' chü 18 - 20, in boa, dam  và kbông nghiêng) 

DE AN TOT NGHIV THC si  

(Ghi ngành ctu'çxc ccp bng/Kinh t hocc 1(9 thu çit) 

(font Times New Roman, c chü 14, in boa, kbông dam  và không ngbiêng) 

NGANH: ;MASO:  

CHUYEN NGANH:  

(font Times New Roman, c chü 14, in boa, không dam  và không nghieng) 

Ngithi huóng dn:  

(h9c ham, hQc vj, h9 ten ngui htthng dn; vi di: PGS., TS. Nguyn Van A) 

(font Times New Roman, ci chü 14, bInh thu&ng, không dam  và không nghieng) 

HAIPHONG-20... 

(font Times New Roman, ci cbft 14, in boa, không dam  và không nghieng) 

4. Danh muc các chi' vié't tt và kj hiêu, danh myc các bang và danh myc các 
hInh 

Trong d an có chü vit t&t và k hiu, bang, biu và hInh ye thI pbâi có 
"Danh myc các chü' viêt tat và kj hiu" "Danh myc các bang" và "Danh inyc các 
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hInh ". Trong "Danh inyc các chI vié't ttt và k3 Iiiu" ctn sp xp theo nguyen t&c 
thir tr và trInh bay theo mu sau: 

DANH MVC CAC CHU VIET TAT VA K HIU 

Chi vilt tt Giái thIch 

MS Automatic Identification System 

CDMA Code Division Multiple Access 

HTDKTD H thng tr dng diu khin 

DANK MVC  CAC BANG 

S bang Ten bang Trang 

1.1 TInhtoánsais... 17 

1.2 Luçmg hiu chinh sai s&.. 19 

DANH MIJC CAC HINH 

S hInh Ten hInh Trang 

3.1 Nguyen 1 cu ti-ac t chüc và hot dng c1ta ... 57 

3.2 Mng luói phân b ... 65 

5. Muc lyc 

Mic 1%Tc th hin kt dtu chung cüa d an, g1i1p ngui dQc thun tin trong tim 
kiêm thông tin. Các tiêu dê miic 1iic phãi duçc dê nguyen van, không lam miic liic 
qua chi tiêt, nên tôi da trong phm vi 2 trang trInh bay. VI dii ye trInh bay miic liic 
nhu sau: 

MIJC LVC 

Trang 

Li cam doan  

Licámon ii 

Miic liic  iii 

Danh miic các chü tt vâ kI hiêu iv 

Danh miric các bang 

Danh muc các hInh vi 

V 
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Wi du  

Chuang 1.  

1.1  

1.2.  

Chucing 2 30 

2.1.  30 

2.2.  37 

Chucing3 55 

3.1 ... 55 

3.2 ... 60 

Tài lieu tham khão 80 

Phii 1iic (nu co) 83 

S trang các phn d&u d an duçic dánh & phIa du&i và chInh giüa cüa trang in theo 
thir tr Lamà thix?mg (i, iv, ...). Ci the nhu sau: 

L&i cam doan 

L&i cam oil ii 

Muc 1iic iii 

Danh muc các chü tt và ki hiêu iv 

Danhmiiccácbãng v 

DanhmiccáchInh vi 

6. Ni dung d án. Gm các ni dung bt du tr m& du, các chucing cüa ni 
dung, kêt 1utn và kiên ngh, danh m1lc các cong trInh cüa tác giá lien quan (nêu 
có), tài 1iu tham khão, khOng bao gôm phân ph1i liic (N5i dung dê an thtçic dánh 
so trang tir 1, 2, 3,... cho den hét). 

Nu d an sir d%ing tham khào tài lieu cüa nhiu thu tiêng khác nhau thI can 
chia thành các khôi tiêng theo thu tçr sau: Tieng Vit, Tieng Anh, Tiêng Nga, Tiêng 
Pháp, Tiêng Trung, Tiêng Nht, v.v. 

7. Kho gi4i,  chfr, kIch thzthc và cách trInh bay 

D an duic in trên môt mat  giy trâng kh A4 (210 x 297 mm), dày không 
qua 60 trang, dam bào tInh can dôi giüa các ni dung cüa dê an. Dê an su ding chü 
Times New Roman ci 14 cüa h son thâo Winword; mt d chü bInh thuO'ng, 

1 

5 

5 

8 
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không dixqc nén hoc kéo dan khoãng cách gitia các chit; dan dèng dt ch d 
1,5 lines; lê trén 2 cm; lê duri 2,5 cm; lê trái 2,5 cm; 1 phãi 2 cm. S trang thrçc 
dánh giita, phIa dithi môi trang gity. Nu có bang biu, hInh ye trInh bay theo 
chiêu ngang khô giây thI dâu bang là lé trái cüa trang, nhixng nén han  ch trInh bay 
theo each nay. 

8. Các chtco'ng và tk4u miic 

Du d các chrnmg, miic, tiu mlic cn thng nht quy cách v kiu chit, font 
chit trong toàn b dê an. Các tiêu mi,ic ci:ia dê an duçic trInh bay và dánh s thành 
nhóm chit so, nhiêu nhât gôm bôn chit so. 

VIdy: khik'hiu3.1.2.1, thütijcónghianhusau: "3"- chung3; "1" -chi 
miic 1 cüa chuang 3; "2" - tiêu miic 2 cUa m1ic 1 cüa chucing 3; "1" - nhóm tiu 
miic 1 cña tiêu mic 2 cüa mi,ic 1 cüa chucing 3. 

Tai rni tiêu nwc  và nhóm tiu mjc phái có It nht hai tiu mic, nghia là 
không the có tiêu mitc 2.1.1 ma không có tiêu miic 2.1.2 tiêp theo. 

VI dy: CHUNG 2. PHAN TfCH NGUYEN L XAY DIING,  CHOC 
NANG 

2.1. Các tiêu chu.n k thut lien quan c1n h thng dnh vj toàn cAu GPS 

2.1.1. Tiêu chudn d'ánh giá d5 chinh xác ... theo nghj quylt A.529 (13) 

2.1.2. Tiêu chun dánh giá d chInh xác ... theo nghj quyêt A.815 (19) 

9. Bang bie2u, hlnh ye, ph wing trinh 

- Vic dánh s bang biu, hInh ye, phung trInh phãi gän vói so chuang; vi dii 
hInh 3.4 có nghTa là hInh thu 4 trong chixong 3. Mçi do thj, bang biêu lay tr các 
ngun khác phãi duqc trIch dn day dü, vi dii "Nguôn: Cic Hang hãi 6/1996". 
Ngun dugc trlch dn phãi thrçc lit kê chinh xác trong danh miic "Tài 1iu tham 
kháo". 

- Theo quy tc các hInh ye và bang biu du phâi có ten du d và ten du d 
cüa bang biu ghi phIa trên bang, ten du de cüa hInh ye ghi phIa duth hInh, có the 
tham khão duth day. 

Bang 3.1. Kt qua nghim chInh xác d so sánh phuong pháp Euler 

t x chinh xác x Euler hiên x Euler an 

0 4,0000 4,0000 4,0000 

6 1,2048 -0,8000 1,8182 

12 0,3629 0,1600 0,8264 
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HInh 2.4. Vüng bao phCi cüa h thng Starfix 

- Thông thu&ng, nhung bang ngn và d thj nhô phài di lin vâi phn ni 
dung dê cgtp tth các bang và d thj nay a 1n thu nht. Các bang dài có th d a 
nhüng trang riêng nhi.mg cüng phãi tiêp theo ngay phân ni dung d ctp tth bang 
nay ô lan dâu tiên. 

- Các bang rng vn nên trmnh bay theo chiu dirng dài 297 mm cüa trang 
giây, chiêu rng cüa trang giây có the han 210 mm. Chü gap trang giây nay sao 
cho so và dâu dê cüa hInh ye ho.c bang vn có the nhIn thây ngay ma không can 
ma rng tô giây. Cách lam nay giáp dê tránh bj dóng vào gay cUa dê an phân mep 
gap ben trong ho.c xén rôi mat phân mép gap ben ngoài. Tuy nhiên nén hn chê sir 
dyng các bang qua rng nay. 

- Trong các bang hoc hInh có th si:r ding font chü ca nhô hcm phn din 
giãi, vi di font size cüa bang có the là 12. 

- Vic trinh bay phuang trmnh toán hçc trên mt dông dan hoc dông kép là 
tuS' , my nhiên phãi thông nhât trong toàn dê an. Khi mOi thành phân k hiu xuât 
hin lan dâu tiên trong cOng thirc thI phãi giái thIch và dan vj tInh phãi di kern 
ngay trong phuang trinh có k hiu do. Nói chung các phuang trInh can duqc dánh 
so và dê trong ngoc dan dt ben phIa lê phái. 

VIdy: 

M± 0 D+D, (3.11) 

Trong do: DA, DB - khoãng cách ttr vi tn tàu xác djnh dn hai mvc  tiêu A và 
B, tInh bang hãi 1; s - sai so do góc kep, tInh bang d và thông thuang s = ±0,6° ; 

0- góc hçp bai gradient cüa hai ththng vj trI, tInh btng d. 

- Nu rnt nhóm phucmg trInh mang cUng mOt  s thI nhüng s nay cUng duçc 
dé trong ngoc, ho.c mi phuang trmnh trong nhóm phuang trInh (3.11) có the 
dánhsô là (3.11.1), (3.11.2), (3.11.3). 

JO. Viettt 

Không lam  diing vic vit tt trong d an. Chi vit t.t nhftng tir, ciim tü hoc 
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thut ngü dirçc sCr diing nhiu 1n trong d an. Không vi& tt nhüng ciim tü dài, 
nMng mnh dé; không viêt tat nhing ciim tr It xuât hin trong dé an. Nu cn vit 
tat nhftng ttr, thuât ngft, ten Ca quan, to chüc, v.v., thI dirqc viêt tat sau 1n vit thu 
nhat có kern theo chü viêt tat trong ngoc dan. Dôi vói thut ngft hay ciim tr có 
nguôngôc rnthc ngoài thI phiên am theo quy djnh. Trong tnthng hçip cèn tranh 
1un ye phiên am thI có the dê nguyen van di v6i các ngôn ngü có ngun gc La-
tinh. Các ngôn ngit khác (chft tucYng hInh) cAn phiên am. 

VI dy: H thông tr dng diu khin (HTTDDK), T chüc Lao dng Quc t 
ILO (International Labor Organization), H thông v tinh djnh vj toàn cAu GPS 
(Global Positioning System). 

11. Danh myc các cong trinh khoa dd cOng b lien quan dèn d tài d an cia 
tác giá ('nêu co,) duc dóng ngay sau phân két lun và kiên nghj. 

Vi dy: DANH MVC  CAC CONG TR1NH KHOA HQC DA CONG BO 
LIEN QUAN DEN DE TAT DE AN CUA TAC GIA 

1. TrAn Vit Nam (2009). Nghiên thu dánh giá d tin cy .... Tgp chI Giao 
thông vn tái, sO 9, tr.27-29. 

2. TrAn Vit Narn, Nguyn Ng9c Hái (2010). Tinh toán ké't cu ni haL.., Tap 
chIKhoa hQc COng ngh Hang hái, sO 17, tr.70-72. 

3. Tran Viet Nam, Le Hoang Quan (2010). The minimum area calculation of 
Japan Journal of Mechanics, 35, pp. 211-213. 

12. Tài lieu tham kháo và cách trIch dan 

- M9i kin, khái nim có nghTa, mang tInh chat ggi không phãi cüa riêng 
tác giã va mci tham khâo khác phãi duçic trIch dan và chi rO nguOn trong danh mic 
Tài 1iu tham kháo cUa dê an. Phài nêu rO câ vic si diing, nhfrng dê xuât hoc kêt 
qua cüa dông tác giã. Nêu sü diing tài lieu cUa ngithi khác và cUa dông tác giã 
(bang biêu, hInh ye, cOng thüc, do th, phuang trính, tuâng, v.v.) ma khOng thá 
dn tac gin và nguôn tài lieu thI dê an không duqc duyt dé bão v. 

- KhOng trIch dn nhftng kin thüc ph bin, rni ngithi du bit cüng nhtr 
không lam dé an nng nê vth nhftng tharn khão trIch dan. Vic trich dan, tham 
khão chü yêu nhäm thua nhn nguôn cüa nhüiig tithng Co giá tij và giup ngtthi 
doc theo dixçic mach suy nghi cüa tác giã, khOng lam trâ ngi vic dpc. 

- Viêc trIch dn là theo s thu ttr cüa tài lieu a danh muc Tài lieu tharn khão 
và duqc dt trong ngoc vuông, khi cAn thi& có the Co cá so trang, vi dii [15, 
tr.3 14-3151. 

VI dy: Lenin cho rAng "chü nghTa xä hi ..." [17, tr. 150-1511. 

- Dôi vol phAn duc trIch dn tr nhiu tài 1iu khác nhau, s6 cUa tüng tài 1iu 
drnc dat dc 1p trong tirng ngo.c vuông, theo thu tr tang dAn, vi dii [19], [25], 
[41], [42], hoäc Co th dung cách k hiu: [19, 41, 42]. 

VI dy: "ành huàng cña nhiu vô tuyn trong các kênh thông tin cüa h thng 
INMARSAT dä lam tang ..." [27], [41], [69]. 
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- Nu không có diu kin tip cn duc mt tài lieu gc ma phái trich dn 
thông qua mt tài lieu khác thl phái nêu rO cách trlch dn nay, dng thñ tài lieu 
gôc do không thrcic lit ké trong danh miic Tài 1iu tham khão cüa d an. 

Vi dy: "...trIch dk thông qua mt tài lieu khác..." (dn theo [17]). 

- Khi cn trIch dn mt doan It hcm hai câu hoc bn dông dánh may thI có 
the sr d1ing dâu ngoc kép dê m dâu và kêt thüc phân trIch dan. 

Vi dy: Theo thng kê cüa Bô Giáo diic và Dào tao  "s h.rng các Trithng Dai 
h9c dat  tiéu chuân kiêm djnh trong näm 2010 là 20" [58]. 

- Nu c.n trIch dn dài han thI phãi tách phn nay thành mt doan riêng khôi 
phân ni dung dang trmnh bay, vâi lé trái hii vào them 2 cm. Khi nay m& dâu và kêt 
thüc doan trlch nay không phãi sü diing dâu ngo.c kép. 

- Tài lieu tham khão dixçc xp riêng theo tüng ngôn ngü: Ting Vit, Anh, 
Nga, Pháp, Düc, Trung, Nh.t, v.v., song dánh so th& tr lien tyc tIr 1 cho den hêt. 
Các tài lieu bang tiêng nuác ngoài phãi giü nguyen van, không phiên am, không 
djch, k cà tài lieu bang tiêng Trung Quôc, Nhat, v.v. (dôi vâi nhng tài lieu bang 
ngôn ng cOn It ngui bitt có th them phân djch tiêng Vit di kern theo môi tài 
lieu). 

- Tài 1iu tham khão xp thu tir ABC hQ ten tác giá theo thông 1 cüa trng 
nhiuc: Tác giã là ngu?rí ni.róc ngoài: xêp thu thçr ABC theo h9; Tác giã là nguOi 
Vit Nam: xêp thir tir ABC theo ten nhimg van giti nguyen thu tr thông thuO'ng 
cüa ten ngithi Vit Nam, không dão ten len truc h • . 

- Tài lieu không có ten tác già thI xp theo thu tr ABC tr d.0 cüa ten ca quan 
ban hành báo cáo hay an phâm, vi dxi: Tong cilc Thông kê xêp vào van T, B Giáo 
dic và Dào tao  xêp vào van B, v.v. 

Cti th các tnthng hçip duçic trInh bay nhu sau: 

Di vói tài l&u  thông thithng 

Ho và ten (näm). Ten tài lieu. Nba XUtt bàn, dja danh nhà xut bàn. VI dii: 

1. Lê Viêt Lixçng (2003). Lj thuyé't d5ng co' diesel. Nba xutt bàn Giáo dic, 
HàNi. 

2. Nguyn Cành San (2001). Giáo trInh Thiên van Hang hái. Tru?mg Dai  hçc 
Hang hãi Via Narn. 

3. Phm K' Quang (chü biên), Dinh Xuân Manh  (tham gia) (2014). L thuyêt 
d5 tin ccy hang hái. Nhà xuât bàn Hang hài, Hài PhOng. 

4. Boulding K.E. (1955). Economics Analysis. Hamish Hamilton, Lodon. 

5. Conoei 1O.A (2003). CnylnuuKoewl aeuaiçui u eë npullo3lcenu5z. 
MocKBa, 3Ko-TpeH3, 326 c. 

Döi vO'i tài lieu là các van ban cña to chá'c, co quan 

Ten t chirc/ca quan (näm). Ten tài liçu (ten tp nk có). Nhà xu.t bàn, dja 
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danh nhà xut bàn. 

Môt s vi di Cu th sau: 

1. Bô Giao thông vn tài (2014). S lieu tMng kê 5 nám, xây c4cng và phát 
triên vn tái thüy (2009 - 2014). Nhà xuât bàn Giao thông vn tãi, Ha Ni. 

2. Tnrng D?i  h9c Hang hãi Vit Nam (2014). Xáy dy'ng chiro'ng trInh hçp 
tác ye dào tao, huán luyii và tuyên dyng nhán lrc ngành Hang hái và Dóng tàu. 
Nhà xuât bàn Hang hãi, Hãi PhOng. 

3. ADB, FAO, UNDP (2012). Dánh giá tang quát ngành thiy lçxi Viét Nam, 
tp 1. Nlià xuât bàn Thüy lqi, Ha Ni. 

4. FAO (1971). Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol.11, 
Rome. 

Di vói tài lieu là các báo cáo trong hjii nghj, h3i thão 

HQ và ten. Ten tài lieu. "Ten hi tháo/Tuyn tp hi nghj", thai gian hi tháo, 
hi nghj, dja diem hi thão, hi nghj. 

MôtsvIducuth sau: 

1. Trn An Vit. Mi quaii h gia th dyng dat hç7p 1j và báo tn da dgng 
sinh hQc & Táy Nguyen. Hi tháo khoa h9c "Bão ton và da dang sinh h9c", Bô 
Khoa h9c Cong ngh và Môi trung, 9 - 10/10/20 14, Dãc Läc. 

2. Bryan Bruns. Thain gia quán 1j5 thzy nông phyc vii san xuât nông nghip & 
Vit Nam: Nhi?ng ccr h5i và thách thtc. Hi thão quôc té "Ngixôi dan trong quãn 1 
thüy nông", 7 - 11/4/1997, Ngh An. 

3. Nguyn VànAnh, TrAn Minh Hoàng. Thk4t 1p  thut toán cté' mô phóng ché 
d.ô lam viçc cia thiêt bj phun swoiig. Hi nghj khoa h9c Quôc té lan thu 7 ye Mo 
phông hang hãi và sir diing mô phông trong nghiên ciru khoa h9c, 7-8/11/2008, Hãi 
PhOng. 

Di vói tài l&u  là d an, luIn van, luln an 

Ho và ten (näm). Ten c án/ lun vän/ lun an, D an t& nghip thac sT/Lun 
van thac sT . . ./Lun an tiên sL.., cc sâ dào tto, dja danh c sâ dào tao. 

Môt s vI d cii th sau: 

1. Nguyn Hihi Kin (2021). Giáipháp nâng cao hiu qua quán lj hogt d5ng 
hang hái tgi Gang bién Hái Phông. Dê an tot nghip thac sT k thutt, Trixng Dai 
h9c Hang hãi Vit Nam, Hãi Phông. 

2. Pham Van Phong (2010). Nghiên thu phát trin khu djch vy hu cn sau 
cáng cza cong ty cO phán dâu tit phát triên hq tang dO thi Thàng Long. Lun van 
thac si kinh tê, Trixmg Dai  h9c Hang hãi Vit Nam, Hãi Phông. 

3. Büi Ngoc Thun (2011). Nghien ciru và tin/i toán clç bn các tcng boong di 
d5ng trên tàu ch& ó tO. Lun van thac si k thut, Trung Dai  h9c Hang hái Vit 
Nam, Hãi Phông. 
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4. Dinh Khc Minh (2011). TInh toán un tcni composite ba pha trong k& 
cdu tàu thüy. Lun an tiên sT kS thuat, Tnthng Dii h9c Hang hãi Vit Nam, Hái 
PhOng. 

5. Nguyn Van Khoãng (2012). Nghiên ct'ru phát trié,i cáng container dcu 
môi khu vz!c phIa Nam. Luan an tiên si kinh tê, Tnthng Di h9c Hang hâi Vit 
Nam, Hãi Phông. 

Di vói tài li?u không có ten tdc giã 

Ten tài lieu (nàm). Nhà xut ban, dja danh nba xut ban hoac ncyi ban hành tài 
'iu. 

Môt s vi du cu th sau: 

1. H thing van ban pháp quy v hoqt dng cia Công ty khai thác cong trInh 
thüy lçri (1998). Nhà xuât ban Tài chinh, Ha Ni. 

2. Quy cheX dào tqo trinh d5 tkn st tgi Trwàng Dgi hQc Hang hái Viçt Nam 
(2015). Trii?ng Di h9c Hang hãi VietNam, Hãi Phông. 

3. Quy djnh dào tgo trInh ct5 thqc si tgi Tru&ng Dgi hQc Hang hái Vit Nam 
(2015). Triring Dai  bce Hang hãi Vit Nam, Hãi Phông. 

DE3i vó'i tài lieu tà' các 4zp  chI, bdo 

Ho và ten (näm). Ten tài iiu. Ten tp chi (báo), s tp chI (báo), (ngày tháng 
näm), trang. 

Môt s vi dii c1i th sau: 

1. Lucmg Cong Nhó (2007). lYng dyng logic ma trong khai thác ct5ng cc 
diesel tàu thüy. Ttp chi Giao thông van  tãi, so 9, tr.25 - 28. 

2. Dinh Xuân Manh  (2010). Nghiên cilu ánh hithng thay di tái trQng den 
chuyên d5ng cta con tàu. Tp chi Giao thông van  tái, so ii, tr.45 - 47. 

3. Phm K' Quang (2014). Tinh toán hiu qua lain vic ti zru cta h thing vi 
sai hang hái khu v1c r5ng SBAS theo nhóm chi tiêu k9 thut an toàn hang hái. Tp C 

chi Khoa hc Cong ngh Hang hãi, so 40, tr.29 - 32. 

4. Mnh Xuân (2012). Phán lung giao thông vn tái thüy khu vrc Táy Nam 
Bô. Báo Giao thông van  tãi so 20683 ngày 26/4/20 14. 

Dôi vói tài l&u  có tác giá là ngithi n,thc llgoài, van ban bang Tiêng Vit 

Hç và ten (näm). Ten tài lieu (ten ngi.thi djch). Nhà xut ban, dja danh nba 
xuât ban. 

Môt s vi dii cii th sau: 

1. Bagrip M.N, Krugilin I.P (2000). Quán ij và khai thác các /iç thong thzy 
nOng (Dng DInh Du djch). Nhà xuât ban Nông nghip, Ha Ni. 

2. Nguôi djch: KS. PhmNgçc Dip (1977). Hang hái hQc, tp 1,2,3,4,5,6. 
Trur?ng Dai  hc Hang hái, Hãi Phông. 
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Dôi vó'i tài lieu nuc lzgoài 

HQ ten viêt tat tác giã 1 (dâu phy) h9 ten viêt ttt tác giá 2 (...) (näm). Ten tài 
lieu. Ten cc quan xuât ban, dja danh xuât ban. 

Môt s vi diii cu th sau: 

1. Gregersen H.M, Brooks K.N, Dixon J.A, Hamilton L.S (1987). Guidelines 
for economic appraisal of watershed management projects. FAO, Rome. 

2. Vawdray L.L, Stirling G.S (1997). Australian Plant Pathology, (26), pp. 
179- 187. 

3. KapeTHHKOB B.B, PaKHTHH B.,2J, CilKapeB A.A (2007). AemoMamu3aqu51 
cycoeoaIc&eHu5z. CaHKT-HeTep6ypr, CHFYBK, 265 c. 

Dôi vói tài lieu tfr Internet 

HQ và ten (näm). Ten tài liçu. các thông tin khác (nu co), ngun da chi 
website. 

Môt so vi di,i cii the sau: 

1. Robert Chambers (1996). Relaxed anh Participatory Appraisal: Notes on 
practical approaches anh methods. Institute of Development Studies., 
http :\\www. ids .susx.acuk/ids!particip/intro/introind.html.  

2. UN (2000). United Nations Millennium Declaration. 
http:\\www.un.org/millenniumldeclaratin  Declaration, 

3. Yunus M. (2002), Grameen Bank II: Designed to open new possibilities. 
Grameen Foundation, USA. http :\\www.glusa.orglmonthly/june/news  .html 

4. Hoansie E, XyropHof C (2006). ,T4uq5ç/JepernçuaJlbnble CUCMbZ 
CnymHuKO6OU na6u2aquu. O63Op COBMHHOFO cocTo5IHH51. http://www.chip-
news .ru!archive/chipnews/200206/2 .html). 

Cdc trwàng hp cén cháj 

- Chi khãc du: xp xp theo trt t%r du: không du, huyn, hôi, sac, ngâ, 
n.ng. 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

- Tnr&ng hqp thi gian: cong b truâc dua len trti6c. 

Nguyn Ban (2002) 

Nguyn Ban (2003) 
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- Tnthng hqp ten dài ngn: ten ngn dugc uu tiên hcin 

Lé Huyên 

Nguyn Huyén 

Hoàng Thu Huyn 

Trãn Thj Thu Huyn 

Nguyn Thj Thanh Huyn 

- Các trixè'ng hçip nguyen am cn xp xp theo: 

U'u tiên theo trdt tu': a, a, a 

Nguyn Van Bang 

Nguyn Van Bang 

Nguyn Van Btn 

Uu tiên theo trlt tzt. e, e 

Lé Thi Then 

Vu Th 

Uu tiên theo trát tic o, ó, ci 

Lê Van Ngc 

Ha H9c Ngô 

Trn Ngçi 

U'u tiên theo trt tir.• u, it 

Nguyn Van Ngu 

Nguyn Ngit 

13. Phy lyc cza d an ('neu co,) 

- PhAn nay bao gm nhftng ni dung cn thit nhm minh hoa hoc b trçi cho 
ni dung dê an nhii so 1iu, mâu biêu, tranh ãnh, v.v. Nêu dê an sir diving nhftng cau 
trã 1ôi cho mt bàn câu hOi thI bàn câu hOi mu nay phãi thrçic diia vào phn phii 
1iic & dng nguyen bàn dà ding dé diêu tra, thäm do ' kiên; không dirçic torn t&t 
phii 1tic dé an. 

- Phii 1iic không duçic dày hin phn chinh cña d an. Trong d tài d an có th 
có nhiêu phii 1ic, vi dii: Phii. 1iic 1, phii 1iic 2, v.v. 

- Vic dánh sti trang cho phii litc dixçic dánh s theo thu tr t& 1 cho dn ht 
cUa tfrng phii lic, hét phii bic 1, tiêp den phii 1iic 2. Sau thir tçr môi trang cüa phii 
luc nào can kern theo dâu "IPL sô.." cho phii 1iic do, vi dt: 12/PL1, nghia là trang 
sô12cüapht1ic1...). 

M3t S Sal sot thu'ô'ng gp 
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Sal lói chInh tá và sai viê't hoa 

Vi dy: Vit nam (Vit Nam), Nht bàn (Nht Bàn), Hái phông (Hãi Phông), 
v.v. 

Dung dáu chain cáu & cuói dê myc 

Vi dy: 2.5 ' nghTa khoa h9c. 

Dàng thith dáu 

VI dy: Các dan tc nhu: Tày, Nüng, Thai, Ba Na, v.v. (thüa du:) 

Khóng dung ddu (1)  sau mói j cüa m3t dogn van 

Vi dy: Cu ti-nc cüa h thng djnh v tinh vi toàn cu GPS gm: 

- Khâu v tinh. (dung là dung du ";" thay d.0 ".") 

- Khâu diu khin. (ding là dung du ";" thay du ".") 

- Khâu sü ding. (dàng là dung du "." thay du ";" vi câu kt thüc don 
van). 

Dánh du sai 

Vidy: 5.15 triu dng (dImg là 5,15 triu dng) 

Sai doii vj qucc té 

VI dy: 0c (dung là °C), KG (thing là Kg), Ha (dung là ha), v.v. 

Saikjhiu 

VI dy: CO2  (dung là CO2), nng d PH (dung là pH) 

Sal spacing 

Vi dy: Các dan tc nhu Tày, Nüng, Thai, Ba Na , v.v. Theo s lieu thng kê 
(nguôn cong bô 11am 2010). (thüa mt khoàng trông khi dánh dâu phây và dâu). 
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PHJ LUC  08 

THU TJC XET A CONG NH4N  TOT NGHIP, CAP BANG THIC S 

1. Quy trInh xét và cong nhn tt nghip, cp bng thc si 

a) Sau khi bão v 1un van hoc d an dtt yêu cu, h9c viên np lun van 
hotc d an có xác nhn (theo mu quy djnh) cüa ngui hithng dn và chü tjch hi 
dng v vic lun van hotc d an dà duçc chinh siia theo kt 1un ciia hi dng, 
dóng kern bàn sao kt 1un ciia hi dng dánh giá lun vän/d an và nhn xét ciia 
cac phãn bin cho cci sâ dào tto d sii ditng lam tài lieu tharn kháo tti thu vin và 
lixu trEi theo quy djnh tai  Diu 23 Quy ch nay; 

b) Toàn van lun van hoc d an ciia hc viên dà duçc cong b cong khai trên 
trang thông tin din tii ciia Tru&ng theo quy djnh tti Khoãn 8, Diu 10 và Khoãn 9 
Diu 12 cUa Quy ch nay; 

c) Hi dng xét t& nghip do Hiu trueing quyt djnh thành lip, trén cci sâ d 
nghj càa Vin tnr&ng Vin Dào tao  Sau di hçc. Hi dng do Hiu tnràng hoc Phó 
Hiu tri.ring duçic Uy quyn cUa Hiu tnthng lam chii tjch, Vin tnràng Vin dào tao 
Sau d.i bce lam u viên thung trirc, các u viên là tnrâng dan vj chuyên mon có hc 
viên tt nghip, dai  din thanh tra dào tao  và di din lành dto dan vj có lien quan dn 
qua trinh dào t?o  (nu co). Hi dng can cii vào diu kin t& nghip d xét, 1p danh 
sách nhüng hc viên dii diu kin, d nghj Hiu tru&ng cOng nhn t& nghip. 

d) Hiu tnthng ra Quyt djnh cOng nhn tt nghip, cp bang thac si và bang 
dim cho hc viên theo d ngh ciia hi dng xét t& nghip. 

e) Bang dim (theo miu quy djnh) cp cho hc vién ghi rO: ngành, chuyên ngành 
dào tao;  loai chuang trInh dào tao  (djnh htthng nghiên cIru hotc dinh  hii6ng iing 
dung); ten các hc phn trong chuang trInh dào tao,  thai 1irng ciia mi hc phn, 
dim hçc phn (theo thang dim 10 và thang dim chü); dim trung binh chung toàn 
khóa (tInh theo dim hc phn và trQng s là s tin clii, ciia hc phn do); ten d tâi 
lun van hoc ten d an, dim lun vanId an và danh sách thành vién hi dng dánh 
giá lun vänId an; và các thông tin khác theo quy djnh. 

Bang thac si tuân thu quy djnh hin hành ciia Bô Giáo ditc và Dào tao. 

2. Vic bão lu'u, cp giy cOng nhn két qua hçc tp 

a) Vic báo lint, cp giy cOng nhn kt qua hc tp chi áp ding di vOi hçc 
viên khOng dii diu kin tt nghip, khOng bj k' lutt buc thOi hoc, dà ht th?i gian 
dào tao  theo quy djnh tai  Dim c, Khoán 2, Diu 4 Quy ch nay. 

b) Khi hc viên có yêu cu và lam d nghi (theo mu quy djnh), Tnthng sê 
thrc hin vic báo luu và cp giy cOng nhn k& qua hc tp các hc phn dã tich 
lüy trong chuang trinh dào tao  thac si (theo mu quy djnh). 
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Ghi c/la: Toàn b biu mu lien quan trong Phii Iic nay dirge quy djnh cii th 
trong quy trInh ISO cüa Vin Dào t?o  sau dii h9c. 
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PHV LUC 09 

THO TJC NGHI HOC TAM THOI, THOI HQC 

1. Nghi hQc tim thM, bão itru kt qua, thôi hçc 

Nç5i dung: H9c viên xin nghi hçc tam  thi và bão liju kt qua da h9c hoc xin 
thôi hQc vi 1 do cá nhân hoc 1 do hcip 1 khác, không thuc tnrng hqp bj buc 
thôi hçc hoc xem xét k' luat theo quy chê hin hành cüa Bô Giáo dijc và Dào tao. 

Quy trInh và thám quyên giái quyét. 

— Hçc viên np don xin nghi hQc tam  thii bão luu kt qua theo mâu quy djnh 
(ghi rO diem trung bmnh chung tIch lüy), dcm xin thôi h9c (theo mu quy djnh), kern 
theo các minh chüng (neu co), tai van phông Vin Dào tao  sau  dai  h9c; 

— Vin Dào tao  sau  dai  h9c tip nhn h so và chun bj các tài 1iu lien quail; 

— Vin tnràng Vin Dào tao  sau  dai  h9c xem xét, trInh Ban Giám hiu quyt 
djnh vic nghi hpc tam  thi và bào km két qua dã h9c ho.c cho thôi h9c và chirng 
nhn két qua h9c tp dA tich luy dôi vth h9c viên xin thôi h9c; 

— Vin Dào tao  sau  dai  h9c thông báo kt qua cho h9c viên và hoàn thin các 
thu tiic lien quail. 

2. Quay tr& 1ii tip tt,ic hQc tp 

N7i dung: H9c viên sau khi nghi hQc tam  thii mun tr1 lai  tip tiic hQc tip. 

so': 

— Don xin trâ lai  h9c tp (theo mu quy djnh); 

— Bàn sao quyt djnh nghi h9c tam  thi. 

Qu,v trInh và t1um quyn giái quyé't: 

— Hoc viên np h so cho Vin Dào tao  sau  dai  h9c; 

— Vin Dào tao  sau  dai  hçc xem xét, trmnh Ban Giám hiu quy& djnh; 

— Vin Dào tao  sau  dai  h9c thông báo kt qua cho h9c viên và hoàn thin các 
thU tiic lien quail. 

Gui chá: Toàn b biu mu lien quan trong Phii liic nay dixçic quy djnh c11 th 
trong quy trInh ISO cUa Vin Dào tao  sau  dai  h9c. 
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PHV LVC  10 

THAY DOT c sO DAO TAO VA CH1JNG TRINH DAO TO 

1. Thay di co' so' dào to (chuyn di, chuyn dn) 

Ni7i dung: H9c viên xin chuyn trii?mg khi có dü các diu kin diiçic chuyn 
truô'ng theo quy djnh tti Khoãn 1 Diêu 15 cüa Quy ché nay. 

Ho so': 

— Chuyn di: 

+ Don xin chuyn tri.räng (theo mu quy djnh); 

+ Giiy chling nhn kt qua thi tuyn sinh (nu co) hotc giy báo nhp h9c; 

+ Các rninh chling cüa 1 do xiii chuyn tru&ng: chuyn ncñ cong tác hoc 
gia dlnh chuyên noi cu ti-li hoic có hoàn cãnh khó khàn, can thiêt phái chuyên 
trtthng den gall noi Cu ti-li elm gia dInh dê thun igi trong h9c tap... 

— Chuyn dn: 

+ Don xin chuyn tnthng, duqc sir dng cüa Hiu tnthng tnrô'ng xin 
chuyên di; 

+ Gity chlrng nhn kt qua thi tuyn sinh (nu co) hoc giy báo nhp h9c; 

+ Các rninh chlrng cüa 1 do xm chuyn tnthng: chuyn noi cong tác hoc 
gia dInh chuyên noi Cu trli hoc có hoàn cãnh khó khän, can thiét phãi chuyên 
trumg den gall noi cu ti-li cüa gia dInh dé thun lcd trong h9c tip... 

Quy trInh và tMm quyn giái quyé't: 

— Hoc viên np h so tai Viên Dào tao sau di h9c; 

— Chuyên viên Vin Dào to sau dai  h9c tip nhn h so và chun bj các tài 
1iu lien quan trInh Vin truàng Vin Dào t?o  sau  dai  h9c và Trueing don v 
chuyên mon xem xét; 

— Sau khi có kin dng cüa TnrOng don vj chuyên môn, Vin Dào tto 
sau di h9c trInh Hiu trueing quyét djnh; 

— Vin Dào to sau dai  hQc thông báo kt qua cho h9c viên dng thai hoân 
thin các thu ti1c lien quan. 

2. Chuyn chtro'ng trInh dào to trong TrtrO'ng 

Ni dung: Hçc viên xin chuyn chuong trmnh dào to trong Trithng khi có du 
các diêu kin duçc chuyên theo quy djnh tti Khoân 1 Diêu 15 cUa Quy chê nay. 

H so': 

- Don xin chuyn chuung trinh dào tto (theo mu quy djnh); 

- Oiy chU'ng nhn kt qua thi tuyn sinh(nu có) ho.c giy báo nhp hçc; 

- Các minh chlmg elm 1 do xin chuyn chuxmg trinh dào tto: sir thay dôi vi 
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trI vic lam ti dun v cong tác, nhu cu cá nhân chInh dáng,... 

Quy trInh và thdrn quyn giái quye't: 

— Hoc viên nôp h so tai Viên Dào tao sau di hçc; 

— Chuyên viên Vin Dào to sau dii h9c tip nhn h so và chun bj các tâi 
1iu lien quan trInh Vin tnr&ng Vin Dào tio sau dui h9c và Tnr&ng dun vi 
chuyên mon xem xét; 

— Sau khi có kin dng cUa Tnxâng don vj chuyên môn, Vin Dào to 
sau dai  hQc trmnh Hiu tniing quyêt djnh; 

— Vin Dào t?o  sau  dai  h9c thông báo kt qua cho h9c viên dng thai hoàn 
thin các thu tiic lien quan. 

Gui c/ia: Toân b biu mu lien quan trong Phii 1iic nay duçic quy djnh ci th 
trong quy trInh ISO cüa Vin Dào t?o  sau  dai  h9c. 

r 
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PHULUC1! 

THO TUC HOP TAC TRONG DAO TiO vA TRAO DOI HQC VIEN 

1. Hqp tác trong dào to 

Ni dung: Hap tác trong dào tao  giUa Tru&ng vth cc s dào tto phi hap 
ducic thirc hin khi thOa mAn ,các yêu câu tai  KhoAn 1 Diêu 16 cüa Quy chê nay. 
Nguyen tàc hap tác là bInh dAng, tuân thu pháp lu.t, hài hôa li Ich giüa hai ben, 
dAm bAo day du quyên vA igi Ich hap pháp cüa giAng viên và h9c viên. 

H so': 

— Quyt djnh m ngành và ban hành chircing trInh dào tao  cüa cci sâ dào tao 
phôi hap; 

— Giy chüng nh.n kim djnh cht lung giAo ditc cho phép dào tao  và cp 
bang thc sT trong nhóm ngành tucing üng do mt to chuc CO thâm quyên cap (Dôi 
vth cci sâ dào tao  phôi hap nAm i nmcc ngoài); 

— ThOa thun hap tác trong dào tao  trinh d thac sT giüa Tnthng và cci sâ dào 
tao phôi hap dôi vth tirng ngành cci the. 

Quy trInh và thdm quyn giái quyt: 

— Vin Dào tao  sau  dai  h9c phi hap vci dan v chuyên mon d xut Hiu 
tnthng ngành và cci sO' dào tao  phôi hap có the hap tác; 

— Vin Dào tao  sau  dai  hc tp hgp h sci hap tAc dào tao,  ti trInh cUa Hiu 
truO'ng trInh Hi dông truô'ng; 

— Hi dng tnthng quyt djnh v vic hap tác dào tao  vâi cci sO' dào tao  phi 
hap; 

— K kt thOa thun hap tác dào tao  giüa Hiu tnrâng cña Trueing vO'i cci sO' 
dào tao  phi hap sau khi Hi dông tnthng cho phép. 

— Vin DAo tao  sau  dai  h9c thông báo kt quA k)' kt hap tác dào t?o  trên 
trang thông tin din tO' cüa TruO'ng dông thii hoàn thin các thu tcic  lien quail. 

2. Trao Mi hçc viên 

Ni dung: Trêri cci sO' hap tác trong dào t?o  giüa Tnthng vth cci sO' dào tao 
phôi hap, nhu câu cüa h9c viên, nhUng h9c viên cñng ngAnh dAo tao  hoc nhóm 
ngành dào tao  cüa hai ben cO the duçic trao dôi nhàm tao  diêu kin h9c tp thun 
lqi và nâng cao chat lugng dào tao.  Nguyen tAc thrc hin trao dôi h9c viên tuân thU 
theo quy djnh tai  KhoAn 2 Diêu 16 cUa Quy the nay. 

Ho so': 

- CU di h9c tai  cci sO' dào tao  phi hap: 

+ Dan trinh bAy nguyen vçng, nhu cu cUa hyc viên (theo mAu quy djrih); 

+ Danh sách trao di hçc viën vâi các thông tin: h9 và ten, khóa, ngành 
dào tao,  chuyên ngành dào tao,  cci sO' dào tao  phôi hap theo h9c, thO'i 
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gian theo h9c, cãc h9c phAn, Mng s tin chi theo h9c tai  co sâ dào t?o 
phôi hçip; 

+ Quyt djnh Cu hçc vién theo hçc tai  cc sx dào tao  phi hgp cüa Hiu 
tnthng Tnthng; 

+ Quyt djnh tip nhn h9c viên theo hQc cüa Ca sâ dào tio phi hqp; 

+ Các giy t?y, tài 1iu khác theo quy djnh lien quan dn h9c tp cüa h9c 
viên diên trao dôi. 

- Tip nhan h9c vien tü ca sO' dào tao  phi hçip: 

+ Danh sách trao di h9c vién vO'i các thông tin: h9 và ten, khóa, ngành 
dào tao,  chuyén ngânh dào tao,  ca sO' dào tao  phôi hp theo h9c, thO'i 
gian theo h9c, các h9c phân, tong so tin chi theo h9c tai  TnxO'ng; 

+ QuyEt djnh c1r hcc viên theo h9c cüa Hiu triiàng ca sO' dào tao  phi 
hap; 

+ Quy& djnh tip nh.n h9c vien theo h9c cüa Hiu truO'ng TnrO'ng; 

+ Các giy t, tài 1iu khác lien quan dn hQc tp cUa h9c viên tai 
TnrO'ng. 

Quy trinh và tMin quyn giái quye't: 

- Cu di h9c tai  co' sO' dào tao  phi hap: 

+ Vin Dào tao  sau  dai  h9c tip nhn dan cia h9c viên và phi hap vâi 
dan vj chuyên mon 1p Danh sách trao dôi h9c viên; 

+ Vién Dào tao  sau dai hoc trInh Danh sách trao dM hQc viên d Hiu 
tnrO'ng quyêt djnh; 

+ Vin Dào tao  sau  dai  h9c thông báo kt qua tói h9c viên dng thO'i 
hoàn thin các thu tiic lien quan; 

- Tip nhn h9c vien tü ca sO' dào tao  phi hqp: 

+ Vin Dào tao  sau  dai  hQc tip nhn Danh sách trao dM hpc viên tr cci 
sO' dão tao  phôi hap; phôi hap vth dan vj chuyên mon 1p phuxmg an to 
chüc dào tao  cho hoc viên; 

+ Viên Dào tao  sau  dai  hoc trInh Danh sách trao di hoc viên cüa Ca SO' 
dào tao  phôi hap dê Hiu truO'ng quyêt djnh; 

+ Vin Dào tao  sau  dai  h9c thông báo kt qua tâi ca sO' dào tao  phi hap, 
hoàn thin các thu tiic lien quan dông thii phôi hap vO'i dan vj chuyên 
mon cUa Trithng 1p và thirc hin phuang an to chüc dâo tao  cho h9c 
viên tai  Trir&ng. 

Ghi chá: Toân b biu mu lien quan trong Phii 1iic nay duqc quy dnh ci,i th 
trong quy trinh ISO cüa Vin Dào tao sau  dai  hçc. 
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PHVLUC12 

PHOI HQP GICrA VIN DAO TiO SAU D4J  HQC vA CAC DON VJ TRONG 

TO CH11rC VA QUAN L DAO T1O SAU DI HQC 

1. Cr cu to chfrc và quãn 1 dào to trInh d thtc si 

Tham gia trrc tip cong tác t chüc và quail l' dào tao  SDH: 

1. Ban Giámhiêu; 

2. Hi dng Dào tao  và Khoa h9c cong ngh Tn.thng (DT & KHCN); 

3. Vin Dào tao  sau  dai  h9c (dan vj chuyên trách); 

4. Phông Thanh tra và Dam bão chit luçing; 

5. Dan vj chuyên mon (KhoaJVin có ngànhl chuyên ngành dào tao  trInh d 
thac si); 

6. Hi dtng Khoa h9c và dào tao  cüa Khoal Vin chuyên mon (sau day gi là 
Khoa); 

7. Giãng viên, can b hithng dn (sau day gi là Can b hiiOng dan) lun van, 
dê an tot nghip; 

8. Phông, ban chüc näng có lien quan cüa Trixing. 

2. Hi dng Khoa hQc và dào tio cüa Trirô'ng 

Ben canh  nhctng chüc näng quan tr9ng và chin luçic diã duçc quy djnh, Hi 
dOng Khoa h9c và dào tao  (KH&DT) cüa Trueing có trách nhim tu van cho Hiu 
tnthng ye nhüng chU tn.rang, chiên hrqc phát triên trong cong tác dào tao  và bôi 
duOng sau dai  h9c cüa Trumg. 

3. Viên Dào to sau dai hoc 

3.1. Chác näng: Trin khai cong tác t chirc, quán l' dào tao  sau  dai  h9c (SDH) 
cüa Trithng (kê cã các chuang trmnh lien két dào tao  SDH vi nuc ngoài). 

3.2. Nhiêm vy: Chju trách nhim trix&c Hiu tnthng ye quãn 1 chat hxçmg dào tao 
SDH; phôi hçp vth các Dan vj chuyên mon trong cOng tác to chüc và quãn l dào 
tao SDH. Viên Dào tao  SDH có nhiêm vu nhu sau: 

a. Phi hçcp vth các Dan vj chuyên mon d xut phuang hucng, k hoach 
phãt triên, quy mô dào tao  SDH cho các ngànhlchuyên ngành dào tao. 

b. Phi hçp vth các các Dan vj chuyên mon xây dxng chi.rong trinh dào tao 
SDH. 

c. Thirc hin nhim vii tuyn sinh SDH; phi hçip vói các dan vj lien quan 
trong cOng tác tuyên ch9n dào tao  SDH rnthc ngoài. 

d. Lp k hoach giãng day, lap thai khóa biëu; t chüc giáng dy, kim tra, 
theo dOi tiên d và chat lugng dào tao  các ló'p SDH cüa Trix&ng. 

e. Phi hçp vth các Dan vj chuyên môn, khoa, phông, ban chüc näng, t 
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chirc vâ quân 1 các chucing trInh phi hçip dào t?o  SDH vth nuic ngoãi, các d 
an, d an dào t?o  SDH sü diing ngân sách nhà nithc, thông tin v SDH trong và 
ngoài rnthc. 

f. Chü tn vic soan thão quy ch& quy djnh, quy trinh lien quan dn dào tao 
SDH. Trhih Hiu truâng ra quyêt djIIh ban hành quy ché, quy djnh, quy trInh lien 
quan den dào t?o  SDH và kjp thai dê xuât nhüng van de can diêu chinh, bô sung. 

g. Phi hçp vth các b phn chüc nàng khác cUa Tnxmg theo döi va giám sat 
vic thirc hin các quy ché, quy diIIh, quy trInh nay. 

h. Tp hçp, thng ké, xü 1 và km trir thông tin v quân 11 SDH. Chju trách 
nhim thông ké, xác nhn và soan thão các hp dông thanh toán khôi hrng giãng 
dy l' thuyêt, thc hành, thI nghim, huóng dn tot nghip cho bc SDH. 

i. Thirc hin cong vic quán l, bi duOng SDH: t chüc däng k nhp hQc, 
dang k mon hçc; 1p danh sách lrp; 1p kê hoach hçc tp toàn khóa; ljch hçc 
hang tuân; ljch thi hc ki; quãn l diem thi, ho sa hQc tp cüa h9c viên; xét tu 
cách h9c viên duçic nhn dê tài, duçic bão v lun van thac sT; tnmnh Hiu truàng 
ra quyêt djnh giao dê tài, phân cong phãn bin, thành 1p Hi dông bão v lutn 
van, dé an tot nghip thac sT; 1p ho s Hi dOng bão v lun van, dê an tot nghip; 
cap bang diem tIch lüy h9c ks', bang diem toàn khóa, chüng nhn hoàn thành mon 
h9c; tninh Hiu tniàng ra quyêt dnh tot nghip cao h9c; 1p ho s cap bang thac sT; 
to chüc cap phát và quán l van bang thac sr do Truô'ng dào tao;  tninh Hiu tnxâng 
xem xét và quyêt djnh nhüng tnthng hçip bão km kêt qua tuyên sinh, chuyên cc s 
dào tao,  chuyên chucing trinh dào tao,  ngüng hçc, tiép tiic h9c, gia han  thai gian 
hçc tip, cho thOi hçc, trao dOi hc vién và hp tác trong dào tao;  tham muu Hiu 
tn.râng xem xét quyêt djnh nhüng van dé h9c vi cao h9c qua thai han  dào  tao. 

j. To chüc và quãn 1 cac 1p  chuyn di, b sung kin thüc và On tp phiic vii 
tuyen sinh SDH. 

k. Phi hçp vói các dan vj trong Trumg d xut diu kin cn thit cho vic 
giáng day, h9c tip, nghiên ciru cüa h9c viên SDH. 

1. Cung cp các thông tin lien quan dn dào tao  SDH cho Phông Thanh tra va 
Dam bão chat luqng de phiic vii cong tác dánh giá, dam bão chat hiçng dào tao 
SDH. 

m. D xut vói Hiu trumg chInh sách sir diing các ngun kinh phi dào tao 
SDH. 

n. Quãn l' h sci gc va danh sách h9c vien các h dào tao  SDH. 

o. Dam bão thông tin v dào tao  và bi duOng SDH cüa Tnthng và cüa di 
tác. 

4. Phông Thanh tra Va dam bão chit hrqng 

4.1. cha'cnang 

Giiip Hiu tnthng thirc hin nhim vii thanh tna ni b v dao tao  SDH tnong 
pham vi Nhà trung nham dam bão vic th%rc thi pháp lut, quy djnh, quy che cUa 
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Trung, tang cithng hiu hrc quán 1, báo dam và nâng cao chit luçmg dào tao 
SDH cüa Trithng; 

Nghiên ciru, d xu,t và phi hçq cüng các dcm vj trin khai các bin pháp d 
dam bão và nâng cao chat luçmg dào tao,  phân dâu dat  tiêu chuân kiêm djnh cht 
h.rçing Tnrng và các chucing trInh dào tao  SDH, gop phn vào vic hoàn thành sü 
mnh và các miic tiêu dà dé ra trong chiên hrqc phát triên Tnthng. 

4.2. Nhim vi 

a. Chü trI vic t chüc giám sat, kim tra các dcm vj và cá nhân trong vic 
th?c hin các chInh sách và pháp 1ut ye dào tao,  Quy chê tuyên sinh và dào tao 
SDH, Quy djnh giãng day trong cong tác dào tao  SDH. 

b. Giám sat các cong tác tuyn sinh, xét t& nghip và cp b.ng thac sT. 

c. Chü tn xây dmg và trinh Hiu tnxàng ban hành các tiêu chI, các van bàn 
dánh giá chat krcmg dào tao  SDH; huthig dan, chi dao,  theo dOi, kiêm tra vic 
thrc hin các van bàn ye dam bão chat hiqng tai  các don vj trong trtthng. 

d. T chüc vic thäm do và xir 1 các ' kin bce viên SDH trong cong tác 
giáng day,  chucing trmnh dào tao...  To chüc vic thäm do kiên các C%tU hc viên 
SDH và các ben lien quan (nêu co). 

5. Don vj chuyên mon 

5.1. Chá'c nàng: Là du mi quãn l, chju trách nhim chung truóc Hiu triing v 
các van dé chuyên mon cüa các ngành! chuyên ngành do Don vj chuyên mon quãn 
1' thông qua vai trO cüa Hi dông Khoa hc và dào tao  cüa don vj; th%rc hin ké 
hoach dào tao  dà duqc phé duyt; giãng day  các mOn hçc cUa chuyên ngành do 
Don vj chuyên mon quán 1. 

5.2. Nhim vi,: 

a. Phi hçrp vth Vin Dào tao  SDH trong cOng tác t chüc, quãn l' dào tao 
SDH, bao gôm: 

- Xác djnh chuyênngành dào tao,  di tuqng tuyn sinh, mon hc chuyn di 
và bô sung, mon thi tuyên (nêu co). 

- T chüc vic xãy dirng và cp nht chuong trInh dào tao  SDH, d cuong chi 
tiêt mon hoc, giáo trInh. Phôi hçp vth Vin Dào tao  SDH 1p Dê an, ho so xin ma 
ngànlil chuyên ngành dào tao  mai; 

- Giãng day  các mOn hc b sung, chuyn di kin thüc, on tp các mon thi 
du vào (neu co). 

b. Xác djnh mon hc có thirc hành (TH)! thi nghim (TN)! thào 1un1 tiu 
lun! bài tp lthTl (BTL); xây drng các bài THITN/BTL. 

c. Phân cong giãng dy các mon hoc, các chuyên d, thirc t.p; d xut ngithi 
huóng dn, phàn bin; hi dông châm 1un van, dê an tOt nghip; thirc hin ke 
hoach dào tao  theo quy djnh cüa Trtthng. 

d. Xây dirng và cQp nh.t danh sách các huâng nghiên cüu, danh sách d tài 
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nghien cüu cüa các nhà khoa hçc có dü diu kin d hithng dn. 

e. Xét duyt ten d tài 1un van, ten d an t& nghip. 

6. Hi ttông Khoa hçc và dào to cüa Khoa 

6.1. CIthc náng: Ben ctnh các chüc näng dã duçic quy djnh, Hi dng KH&DT 
cüa Khoa Co trách nhim tii van cho Tmàng Dan vj chuyên mon ye cong tác dào 
tao SDH cho các chuyén ngành quail 11. 

6.2. Nh&m vi,: Giip Trumg Dan v chuyên mOn thm djnh v mitt chuyên mon 
các van dé lien quan den dào tao  SDH cüa Khoa: 

a. D xut các chuyên ngành dào tao  thac sT; 

b. Xác djnh di tuçmg tuyn sinh, mon h9c chuyn dM, b sung, mon thi 
tuyên (neu có); 

c. Xây dirng và cp nht CTDT, h sc m ngànlil chuyên ngành dào tao  SDH 
mâi; 

d. Xây dirng danh sách các nhà khoa h9c có dU diu kin d hucng dn tt 
nghip. 

7. Giãng viên 

7.1. Giãng viên (GV) giãng day SDH phài dáp 1mg dy dü quy djnh cüa ye 
tiêu chuân giãng viên SDH. 

7.2. Giãng vién có trách nhim biên soan dy dü bài giãng cho mon h9c txong 1mg; 
truyên dat  kiên thüc chuyên ngành theo dung trinh d cüa cap dào tao;  thirc hin 
nghiêm tüc quy ché giãng dy cüa Trtthng, kê hoach, chuang trInh dào tao  dôi vói 
mOn h9c ph%1 trách giâng dy (len l&p, kiêm tra, to chüc thi cuôi hçc ks', np 
diem,...). 

8. Can b htrO'ng dn 

8.1. Can b huthig dn (CBHD) là nhà khoa h9c dáp 1mg dy dli quy djnh cüa 
Trueing ye tiêu chuân ngithi hucng dan. CBHD do Dan vj chuyen mon dê xuât và 
Hiu tnx&ng quyêt djnh phân cong. 

8.2. CBHD chju trách nhim thirc hin quy djnh cUa Trumg ye nhim viii cUa 
nguth hithng dn h9c viên cao h9c trong Quy chê nay. 
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SO DO CO CAU TO CH1C VA QUAN LY DAO TO SDH CUA TRUONG 

Hi dng KH&DT 
cüa Tnrôrng 

BAN GIAM HIIU 

V 

Hi dng 
KH&DT cüa 

Khoa 

---p. Dan vi 
chuyên mon 

4  Vin Dào tao 
SDH 

4 

Quan he chi dao: 

Quan h phii hçip trirc tip: 

Quan he tu vn: 

Các c/nc náng chInh: 

1. Vin Dào tao  SDH: Thçrc hin chüc näng t chüc, quãn 1 dào tao  SDH 
cüa Tru&ng. 

2. Các Phông, Ban khác: H tn, kim tra, giám sat cong tác t chüc và quãn 1 
dào tao  SDH cüa Tri.rmg. 

3. Dan v chuyên môn: Là dAu mi quán 1, chju trách nhim chung tnxOc Hiu 
trtthng ye các van dé chuyên mon cüa các chuyên ngành quàn 1 thông qua vai trô 
cüa Hi dông KH&DT cüa Khoa; thirc hin kê hotch dào tao  dä duçc phé duyt; 
giãng dty các mon hQc cüa chuyén ngành. 

4. Hi dng KH&DT cüa Khoa: trách nhim tu vn cho Truâng Dan vj chuyên 
mon ye cong tác dào tao  SDH cho các chuyên ngành quán 1. 

CHIIJ'C NANG, NTIIM V CIJ TH CUA CAC DON VI THEO CAC NQI 
DUNG TO CHIJ'C vA QUAN LY DAO TiO SAU D4J HQC 

1. Tuyn sinh 

Ncn dung 
Viên Dào 
tgo SDH 

Don vi chuyên 
mon 

Phông Thanh tra 
&BDCL 

Thông báo tuyn sinh Chü tn 
Tiêp nhn h sa tuyn 
sinh 

Chü tnI 

HQc b sung kiên thirc Lp kô hoach  Giãng dy 
Thành 1p HDTS và các 
Tiêu ban giüp vic HDTS 

Chii fri PhOi hap 

4 
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Phân cong trách nhim 
trong cong tác tuyén sinh 

Chü tn Phi hçp 

TO chüc thi tuyên sinh 
(nêu co) 

Chü tn Phi hop 

To chüc lam phách và 
châm thi (nêu co) 

Chü ti-I Châm thi Phôi hop 

Châm phüc tra (nêu co) Chü ti-i Châm phüc tra PhOi hop 
To chüc xét tuyn Chü trI PhOi hop 
To chüc gçi h9c viên 
nhp triià'ng 

ChiX tn 

Hoat dng thanh tra, kiêm 
tra, giám sat tuyên sinh 

Phi hop Chü ti-i 

2. Mo' ngành/ chuyên ngành dào to 

Ni dung Viji Dào tgo SDH Doii vj chuyên mon 
Dinh hudrng phát triên ngành nghê ChiX trI Phôi hop 
Dé an däng k ma ngànhl chuyên 
ngành 

Phôi hop Chü trI 

Hi thâo Phi hop Chü ti-I 
Ho so', thu tçic ma ngànhl chuyên 
ngành 

Chu tn PhOi hop 

Thâm djnh chuong trinh dào tto 
(CTDT) 

Chu tn Phôi hop 

Quyêt djnh cho phép mi ngànhl 
chuyên ngành 

Chü tn Phôi hop 

3. Diu chinh chirong trInh ttào to 

N5i dung Vién Dào tao SDH Dan vi chuyên mOn 
Dánh giá CTDT hin hânh, thu 
câu thirc té và dê nghj diêu chinh, 
thay dôi CTDT 

PhOi hop Chü tn 

Hoàn chinh CTDT Phôi hap Chü tn 
Hi tháo Phôi hop Chu trl 
H so, thu tiic diêu chinh, thay dôi Chü trl PhOi hop 
C1DT 
Quyt djnh trin khai CTDT Chü tn Phi hçip 
Trin khai h9c phân (mon hçc) 
m&j 

Chü ti-i Phôi hap 

4. Hoit dng dào to 

N.7i dung Viên Dào tqo SDH Don vj chuyên mon 
Kê hoach hQc tp Chu tn Ph& hop 
Phân cong Giãng viên Phôi hap Chü trl 
Tài lieu giãng day,  dê thi Gi:ri Vin DT SDH truac 
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khi bt du giáng dty 
Triên khai giáng dty PhM hap ChU trI 
Bang theo dOi hQc ttp Chü trl Phôi hap 
Diem tháo 1un! kiêm tra, tiêu 
1un! bài tp licn 

Gui Vin DT SDH 15 ngày 
sau khi két thüc bce phân 

Xét diêu kiên dir thi Chñ trl Phôi hçip 
Chuân bj dê thi, to chirc thi Chü trl 
Châm thi Chü fri 
Quân ii, luu tnt diem Chü trl 
Hap dông giãng dy Chü trI 
Ly kiên phãn hOi cüa ngithi 
hoc 

Chü tn Phôi hap 

5. Lun van! d an tot nghip 

Noi dung 
Viên Dào tao 

SDH 
Doii vi chuyên 

mon 

Ban quánli5phn 
mérn chóng sao 
chep va ho trçr 
dào tao turn itin 

Däng k dé tài 1un van! dé 
an 

ChU tn Phôi hap 

Duyt ten dê tài 1un van! 
ten de an 

Phi hap Chü tn 

Quyêt djnh giao dê tài 1un 
vànl dé an 

Chü ti-I Dé xuât ngthi 
hithng dn 

Thuc hiên dê tài 1un van! 
dê an 

Phi hap Chü frI 

Sira chüa, hiu chinh ten dé 
tâi 1utn van! dé an 

Phi hap Chü tn 

Kim tra hem chInh hoc 
thut dôi vói luân van! dê 
an 

Phi hap Phôi hap Chü trI 

Xët diêu kin bão ye luân 
van! dê an 

Chi tn Phôi hap Phôi hap 

Np 1un van! dê an Chü tn Phôi hap 
Hi dng chm 1u.n van! 
dêán 

ChU tn Dê xuât ngithi 
thamgiaHti 

dông 
Quyt djnh thành 1p Hi 
dông châm 1un van! dé an 

Chü tn Phi hap 

Diu kin tot nghip Chü trI Phôi hap 
Cp b&ng thac si Chü tn 
Ch d báo cáo, 1ixu tnir ChU tn 
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