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THÔNG BÁO 
Yêu cầu về hình thức làm bài thi Tiểu luận, Bài tập lớn 

 
Căn cứ Quyết định số 973/QĐ - ĐHNV ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức kiểm 

tra, đánh giá kết quả học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-ĐHNV ngày 22/11/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 

của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 

 

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông báo yêu cầu cụ thể về hình 

thức làm bài tiểu luận, bài tập lớn, cụ thể như sau: 

1. Cấu trúc tiểu luận, bài tập lớn 

Giảng viên giảng dạy căn cứ vào yêu cầu của học phần hướng dẫn sinh 

viên, học viên về cấu trúc của bài thi tiểu luận, bài tập lớn đảm bảo đầy đủ về 

nội dung, kiến thức; phù hợp yêu cầu của học phần và trình độ của người học. 

2. Yêu cầu về định dạng văn bản 

- Nội dung chính của tiểu luận/ bài tập lớn được sử dụng font chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14; giãn dòng 1,5 lines; mật độ chữ bình thường. 

- Định dạng trang văn bản: Lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 

2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang. 

- Định dạng tên chương: Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ 

in hoa nét đậm, giãn dòng 1,5 lines, căn lề trái. 

- Định dạng tên bảng, biểu, sơ đồ, hình: Phông chữ Times New Roman, cỡ 

chữ 13 hoặc 14, kiểu chữ in thường nét đậm, giãn dòng 1,5 lines, căn lề trái, đánh 

số trang theo quy định.  

+ Số hiệu và tên các bảng biểu để phía trên bảng biểu, còn số hiệu và tên hình 

vẽ để phía dưới hình. 



+ Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ phải gắn với số chương; ví dụ Hình 2.5 có 

nghĩa là hình thứ 5 trong Chương 2. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác 

phải được trích dẫn đầy đủ. 

- Số trang:  

+ Tiểu luận được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297mm), không 

quá 30 trang, không kể phụ lục.  

+ Bài tập lớn in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297mm), không quá 

20 trang, không kể phụ lục.  

3. Yêu cầu về viết tắt 

- Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong 

bài (3 lần trở lên), mang tính phổ biến và được thừa nhận rộng rãi. 

- Không viết tắt ở tên đề tài, tên các chương, mục và trong phần mục lục, 

phần mở đầu và kết luận. 

- Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm 

từ ít xuất hiện; có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt 

(xếp theo thứ tự ABC). 

4. Yêu cầu về trích dẫn tài liệu tham khảo và trình bày danh mục tài liệu 

tham khảo 

- Việc trích dẫn tài liệu tham khảo dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh 

mục tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ: 

[1, tr.68-78]. Đối với phần nội dung được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số 

của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, 

ví dụ: [1], [5], [9]. 

- Xếp tài liệu tham khảo theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các 

ngôn ngữ khác (Anh, Nga…). 

-  Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC: 

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. 

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên. 

+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo 

chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ). 

- Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng. 

- Định dạng trong danh mục tài liệu tham khảo: 

+ Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, 

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



+ Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hoặc sách: Số 

thứ tự. Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết, tên tạp chí hoặc tên sách, tập, (số), 

các số trang đầu và cuối của bài viết. 

- Đối với tài liệu có nguồn từ Internet: Số thứ tự, tên tác giả, tên bài, tên trang 

web và đường dẫn, ngày cập nhật. 

5. Mẫu làm bài tiểu luận, bài tập lớn 

 Người học làm bài thi hình thức tiểu luận/bài tập lớn theo mẫu kèm theo. 

6. Lưu ý khác 
-  Người học chỉ được viết họ và tên, mã sinh viên, lớp học phần, ngành đào 

tạo…vào Phiếu làm phách. Nếu trong nội dung bài tập lớn, tiểu luận có họ và tên, 
mã sinh viên, lớp học phần…và các ký hiệu riêng khác, Phòng Khảo thí và Bảo 
đảm chất lượng sẽ coi đó là một hình thức đánh dấu bài và bài đó sẽ bị xử lý theo 
hình thức vi phạm quy chế thi. 

- Tuỳ theo đặc trưng của học phần, của ngành đào tạo, giảng viên giảng dạy 
học phần cần quy định cụ thể và hướng dẫn sinh viên đầy đủ hơn về bài tập lớn, 
tiểu luận. 

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận:                                                  
- Ban Giám hiệu (để b/c); 
- Các Khoa, Trung tâm thuộc Trường; 
- Website Trường;                                                                  
- Lưu: KTBĐCL. 
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Nguyễn Đức Hạnh 

 

 

 

 


