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HƯỚNG DẪN QUY CÁCH ĐÓNG CUỐN  

Chuyên đề/Luận án, tóm tắt luận án tiến sĩ 

I. QUY CÁCH ĐÓNG CUỐN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ/LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Nội dung Màu bìa Quy cách đóng Khổ in 

Chuyên đề, tiểu luận 

tổng quan và đề 

cương chi tiết 

Xanh  

Bìa màu, bóng kính 

ngoài, lề băng keo 

màu/gáy lò xo.  

In hai mặt 

A4 

(210x297mm) 

 

Luận án bảo vệ cấp 

bộ môn 

 

Xanh  

Bìa mềm, bóng kính 

ngoài, gáy lò xo. 

In hai mặt 

A4 

(210x297mm) 

 

Luận án chỉnh sửa 

sau bảo vệ cấp bộ 

môn (gửi phản biện 

độc lập). 

Hồng nhạt 

Bìa mềm, bóng kính 

ngoài, gáy lò xo, 

In hai mặt 

A4 

(210x297mm) 

 

Luận án bảo vệ cấp 

trường 
Xanh  

Bìa mềm, bóng kình 

ngoài, gáy lò xo 

In hai mặt  

A4 

(210x297mm) 

 

Luận án chỉnh sau 

bảo vệ cấp trường 
Đỏ 

Bìa cứng, chữ nhũ 

vàng, In một mặt 

A4 

(210x297mm) 

 

Bản tóm tắt luận án Xanh  In hai mặt 

A5 

(148x210mm) 

 

 

II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN ÁN 

Trình tự nội dung: Luận án được đóng cuốn và sắp xếp theo thứ tự sau đây: 

1. Bìa ngoài luận án 

2. Bìa trong luận án (còn gọi là Trang bìa phụ) 

3. Lời cam đoan 

4. Lời cảm ơn 

5. Tóm tắt luận án (abstract) 

6. Danh mục các chữ Viết tắt và ký hiệu 

7. Mục lục 

8. Danh mục bảng biểu 



9. Danh mục các sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, hình vẽ 

10. Phần nội dung chính 

+ Phần mở đầu; 

+ Tổng quan về nghiên cứu; 

+ Nội dung và kết quả nghiên cứu; 

+ Kết luận và kiến nghị 

1 l. Tài liệu tham khảo 

12. Danh mục các công trình công bố của tác giả 

13. Phụ lục 

Luận án sau bảo vệ còn thêm các nội dung sau: 

14. Ý kiến nhận xét các Phản biện. 

15. Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án. 

16. Báo cáo chỉnh sửa sau bảo vệ (có xác nhận của người hướng dẫn và của các thành 

viên hội đồng - theo biên bản họp hội đồng).  



 

 

 

 


