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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 6 
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6069/QĐ-ĐHTV ngày 16 tháng 11 năm 2018 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh) 

Đề cương bao gồm những nội dung chủ yếu sau:  

(1) Tính cấp thiết của đề tài 

(2)  Mục tiêu nghiên cứu:  

- Mục tiêu chung 

- Mục tiêu cụ thể 

(3) Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài  

(4) Phương pháp nghiên cứu 

(5) Phạm vi giới hạn đề tài 

- Phạm vi nội dung 

- Phạm vi không gian 

- Phạm vi thời gian 

(6) Đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát 

- Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng khảo sát 

(7) Kết cấu luận văn 

(8) Tài liệu tham khảo 

(9)  Dự kiến tiến độ thực hiện luận văn  

Ý kiến của người hướng dẫn khoa học 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

Ngày.......tháng ......năm ...... 
Học viên  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ý kiến của khoa chuyên môn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

- Tùy theo yêu cầu của từng ngành, bố cục đề cương có thể khác nhau, nhưng phải đảm 
bảo các nội dung cơ bản theo phụ lục 6 

- Đề cương viết từ 15 đến 30 trang A4 
- Hình thức trình bày tham khảo phụ lục 7. 
- Mẫu trang bìa đính kèm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH (cỡ chữ 16) 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Size Logo 35x35mm) 

 

 

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN 
 

TÊN ĐỀ TÀI………… (Cỡ chữ 18-20) 
 

 

Ngành: ............................. (cỡ chữ 16) 

Mã ngành: ............................. (cỡ chữ 16) 
 
 
 
 

Họ và tên học viên: …………………..……………………… 

Mã số học viên:………………………………………………. 

Mã lớp:……………………Khóa ………Đợt……Năm…..… 

Người HDKH: …………………………………………….… 

(Ghi rõ học hàm, học vị) 

 
 
 
 
 

TRÀ VINH, NĂM….. (cỡ chữ 14) 
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