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QUY ĐỊNH CÁCH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN 

( Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHLĐXH-SĐH ngày     

tháng    năm 2013) 

Yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ 

1. Hiệu trƣởng ra quyết định giao đề tài luận văn và ngƣời hƣớng dẫn. Mỗi 

luận văn thạc sĩ có tối đa hai ngƣời hƣớng dẫn. Trƣờng hợp có hai ngƣời hƣớng 

dẫn, trong quyết định sẽ ghi rõ ngƣời hƣớng dẫn chính và ngƣời hƣớng dẫn phụ. 

2. Luận văn thạc sĩ phải do học viên thực hiện và đáp ứng đƣợc những mục 

tiêu và yêu cầu của Quy định này và Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

3. Nội dung luận văn phải thể hiện đƣợc các kiến thức về lý thuyết và thực 

tiễn trong lĩnh vực chuyên môn. Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả 

đã biết vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu và những kiến thức đƣợc trang bị 

trong quá trình học tập để thực hiện đề tài. 

4. Nội dung luận văn thạc sĩ gồm có: Mở đầu: Lý do chọn đề tài, tình hình 

nghiên cứu liên quan đến đề tài, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, đối tƣợng, 

phạm vi nghiên cứu, cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu, cái mới của luận 

văn, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn, cấu trúc luận văn; nội dung: gồm 

các chƣơng, các tiết, tiểu tiết; kết luận và kiến nghị; danh mục các công trình đã 

công bố của tác giả có liên quan đến đề tài luận văn; tài liệu tham khảo; phụ lục 

(nếu có). 

5. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác 

giả, chƣa đƣợc công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Luận văn 

phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đƣợc quy 

định tại Luật Sở hữu trí tuệ. 

6. Nếu luận văn là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học 

của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải xuất trình với Hội 

đồng khoa học và đào tạo sau đại học (thông qua Khoa Sau đại học) các văn bản 

của các thành viên trong tập thể đó đồng ý cho phép học viên sử dụng công trình 

này trong luận văn để bảo vệ lấy bằng thạc sĩ. 

7. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của ngƣời khác, của 

đồng tác giả phải đƣợc dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Nếu sử dụng tài liệu của 

ngƣời khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) mà 

không chú dẫn tác giả, nguồn tài liệu thì luận văn không đƣợc duyệt bảo vệ. 
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8. Danh mục công trình đã công bố của học viên có liên quan đến đề tài 

luận văn (nếu có) và danh mục tài liệu tham khảo đƣợc trình bày theo thứ tự 

bảng chữ cái tên tác giả tài liệu đƣợc trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận 

văn. 

9. Về bố cục của luận văn 

Số chƣơng của mỗi luận văn tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ 

thể, nhƣng thông thƣờng luận văn bao gồm những phần và chƣơng sau: 

- Mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài; tình hình nghiên cứu liên quan đến 

đề tài; mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu; đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu; 

phƣơng pháp nghiên cứu; đóng góp mới của luận văn; cấu trúc luận văn. 

- Nội dung: Trình bày, đánh giá, bàn luận các kết quả nghiên cứu, mô tả 

ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu 

khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các dẫn liệu 

khoa học thu đƣợc trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu 

với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo. 

- Kết luận: Trình bày những kết quả của luận văn một cách ngắn gọn. 

- Kiến nghị (nếu có). 

- Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ bao gồm các tài liệu đƣợc trích dẫn, sử 

dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn. 

- Phụ lục: Không đƣợc dày hơn phần chính của luận văn. 

- Tóm tắt luận văn: 1 trang nêu bật nội dung chính của luận văn, để ở trang 

cuối cùng của luận văn. 

10. Về trình bày luận văn 

a. Hƣớng dẫn chung 

Luận văn phải đƣợc trình bày rõ ràng, mạch lạc, không đƣợc tẩy xóa, có 

đánh số trang, đánh số bảng, biểu, hình vẽ, đồ thị. Luận văn đóng bìa cứng, in 

chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt. 

b. Soạn thảo văn bản 

- Luận văn sử dụng chữ Times New Roman cỡ chữ 14 của hệ soạn thảo 

Winword hoặc tƣơng đƣơng; mật độ chữ bình thƣờng, không đƣợc nén hoặc kéo 

dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề 

dƣới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm. Số trang đƣợc đánh ở giữa, phía trên đầu 
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mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy 

thì đầu bảng là lề trái của trang, nhƣng nên hạn chế trình bày theo cách này. 

- Luận văn đƣợc in trên mặt giấy trắng khổ A4 (210  x 297 mm), không ít 

hơn 80 trang và không dày quá 100 trang, không kể phần tài liệu tham khảo và 

phần phụ lục. Danh mục tài liệu tham khảo tối thiểu phải có 40 tài liệu. 

c. Tiểu mục 

Các tiểu mục của luận văn đƣợc trình bày và đánh số thành nhóm số, nhiều 

nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chƣơng ( ví dụ 4.1.2 chƣơng 4 mục 1 

tiểu mục 2). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không 

thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo trong một tiểu mục.  

d. Bảng biểu, hình vẽ, phƣơng trình 

- Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phƣơng trình phải gắn với số chƣơng (ví 

dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chƣơng 3). Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ 

các nguồn khác phải đƣợc trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). 

Nguồn đƣợc trích dẫn phải liệt kê chính xác trên danh mục tài liệu tham khảo. 

Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dƣới hình. 

Thông thƣờng, những bảng biểu ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội 

dung đề cập tới các bảng và đồ thị này. Các bảng dài có thể để ở những trang 

riêng nhƣng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần 

đầu tiên. 

- Trong luận văn, các hình vẽ phải đƣợc vẽ sạch sẽ và bằng mực đen để có 

thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử 

dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu 

rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ “… đƣợc nêu trong bảng 4.1” hoặc “ trong 

đồ thị của X và Y sau”. 

- Việc trình bày phƣơng trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là 

tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn luận văn. Khi ký hiệu xuất hiện lần 

đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phƣơng trình 

có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và 

nghĩa của chúng cần đƣợc liệt kê và để ở phần đầu của luận văn. Tất cả các 

phƣơng trình cần đƣợc đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu 

một nhóm phƣơng trình mang cùng một số thì những số này cũng đƣợc để trong 

ngoặc, hoặc mỗi phƣơng trình trong nhóm phƣơng trình (5.1) có thể đƣợc đánh 

số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3). 
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đ. Viết tắt 

Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ 

hoặc thuật ngữ đƣợc sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những 

cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận 

văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì đƣợc 

viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận 

văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo 

thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn. 

e. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn 

- Mọi ý kiến, khái niệm không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo 

khác phải đƣợc trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của 

luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác 

giả. Nếu sử dụng tài liệu của ngƣời khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, 

công thức, đồ thị, phƣơng trình, ý tƣởng…) mà không chú dẫn tác giả và nguồn 

tài liệu thì luận văn không đƣợc duyệt bảo vệ. 

- Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi ngƣời đều biết cũng nhƣ 

không làm luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, 

tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tƣởng có giá trị và giúp 

ngƣời đọc theo đƣợc mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc 

luận văn. 

- Nếu không có điều kiện tiếp cận đƣợc một tài liệu gốc mà phải trích dẫn 

thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu 

gốc đó không đƣợc liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. 

- Có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn.  

Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo xem hƣớng dẫn chi tiết và mẫu tại 

(Phục lục, mẫu 4). 

Việc trích dẫn theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và 

đƣợc đặt trong ngoặc vuông, cần có cả số trang, ví dụ [15, tr.314-315]. Đối với 

phần đƣợc trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau số của từng tài liệu đƣợc đặt độc 

lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41], [42]. 

g. Phụ lục của luận văn 

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ 

cho nội dung luận văn nhƣ số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh… Nếu luận văn sử dụng 

những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải đƣợc đƣa 
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vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không 

đƣợc tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong bảng biểu 

cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không đƣợc dày hơn phần 

chính của luận văn. 

h. Mục lục 

Mục lục của luận văn không cần quá chi tiết. Tuy nhiên, mục lục không nên 

trình bày quá sơ sài, chẳng hạn chỉ ghi các chƣơng. Một bản mục lục phản ánh 

tầng bậc, kết cấu của các phần, các chƣơng, một hoặc các hạng mục quan trọng 

dƣới chƣơng. Tất cả các hạng mục trong mục lục phải đƣợc chú kèm số thứ tự 

của trang.  

11. Các mẫu minh họa và hƣớng dẫn chi tiết 

a. Mẫu bìa luận văn có in chữ nhũ (xem Phụ lục, mẫu 1) 

b. Mẫu trang bìa lót (xem phụ lục, mẫu 2) 

c. Mẫu trình bày mục lục (xem Phụ lục, mẫu 3) 

d. Mẫu trình bày chƣơng, mục và tiểu mục (xem Phụ lục, mẫu 4) 

e. Hƣớng dẫn xếp tài liệu tham khảo 

- Tài liệu tham khảo đƣợc xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, 

Đức, Nga, Trung, Nhật…) Các tài liệu bằng tiếng nƣớc ngoài phải giữ nguyên 

văn, không phiên âm, không dịch kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… 

(đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít ngƣời biết có thể thêm phần dịch 

tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). 

- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo 

thông lệ của từng nƣớc: 

+ Tác giả là ngƣời nƣớc ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. 

+ Tác giả là ngƣời Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhƣng vẫn giữ 

nguyên thứ tự thông thƣờng của tên ngƣời Việt Nam, không đảo tên lên trƣớc 

họ. 

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ 

quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, Ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v… 

- Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin 

sau: 

+ Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) 

+ (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

+ “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 
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+ tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 

+ tập (không có dấu ngăn cách) 

+ (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

+ các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc) 

Cách trình bày trang tài liệu tham khảo (xem Phụ lục, mẫu 5) 
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PHỤ LỤC  

 

1. Mẫu bìa luận văn có in chữ nhũ: Khổ A4 (210 x 297 mm) 
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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI 

 

 

NGUYỄN TUẤN ANH 

 

 

 

 

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM HÀI HÒA  

QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 

 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ 
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Hà Nội 

2012 
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luận văn 
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2. Mẫu trang bìa lót 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI 

 

 

NGUYỄN TUẤN ANH 

 

 

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM HÀI HÒA  

QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 

 

 

Chuyên ngành:  Quản trị nhân lực 

Mã số:  60340404 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 

 

 

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN DUY PHÚC 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2012 
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3. Mẫu trang Mục lục của một luận văn 

 

MỤC LỤC 

Trang 

- Danh mục các ký hiệu, các chữ  viết tắt 

- Danh mục các bảng 

- Danh mục các hình vẽ, đồ thị 
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Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG ................................................... 5 
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1.2.  ........................................................................................................................................................ 15 

2.2.1.  ..........................................................................................................................................................  

2.2.2.  ..........................................................................................................................................................  

 

 

Chƣơng 2:  ...............................................................................................................................................  

1.1.  ..............................................................................................................................................................  

1.2.  ..............................................................................................................................................................  

 

 

Chƣơng 3:   ..............................................................................................................................................  

1.1.  ..............................................................................................................................................................  

1.2.  ..............................................................................................................................................................  

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................................................  

TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................................  

PHỤ LỤC ...............................................................................................................................................  
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4. Mầu trình bày chƣơng, mục, tiểu mục 

 

Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 

 

1.1. Khái niệm 

1.1.1. Khái niệm về việc làm và giải quyết việc làm 

1.1.1.1. Khái niệm việc làm 

Việc làm hay hoạt động lao động sản xuất luôn gắn liền với con ngƣời và 

xã hội loài ngƣời. 

 

1.2. Vai trò và những nhân tố ảnh hƣởng 

1.2.1. Vai trò của việc làm và giải quyết việc làm 

1.2.1.1. Vai trò của việc làm 
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