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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN  

KHOA MÔI TRƯỜNG & CNH  

                      --------- 

QUY ĐỊNH  

VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

1. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN 

Một báo cáo đồ án tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau: 

- Trang bìa   

- Trang phụ bìa 

- Lời cám ơn 

- Mục lục 

- Danh mục các từ viết tắt 

- Danh mục các bảng biểu 

- Danh mục các hình vẽ 

- Phần mở đầu  

- Phần nội dung (xem phần Bố cục). 

1.1. Trang bìa  

     Được trình bày theo mẫu bên dưới (xem Hình 1- phụ lục). Chữ trên trang bìa phải viết 

hoa, font Times New Roman 14, riêng tên đề tài viết đậm và dùng cỡ chử 20. In bằng 

giấy bìa cứng trước khi bảo vệ & in bằng bìa xanh nhũ vàng sau khi đã bảo vệ.  

1.2. Trang phụ bìa  

      Được trình bày giống trang bìa nhưng in bằng giấy trắng khổ A4. Trang phụ bìa được 

đánh số trang là i. 

1.3. Lời cảm ơn 

      Nội dung của lời cảm ơn do người viết quyết định. Thông thường, đây là nơi để tác 

giả cảm ơn thầy giáo hướng dẫn và các cán bộ hỗ trợ, các cơ sở đào tạo liên quan ...đã 

hướng dẫn trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Số trang trong trang này là ii. 

1.4. Mục lục 

     Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang. Các tiêu đề trong mục lục 

tối đa chỉ mức thứ 3. Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm. Đầu 

đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,… Số trang trong 

trang này là iv (xem Hình 2 - phụ lục). 
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1.5. Danh mục các từ viết tắt, biểu mẫu & hình vẽ 

- Danh sách hình ảnh, bảng biểu và các từ viết tắt nên được đề cập trong mục lục, 

bao gồm số thứ tự và tên của các hình ảnh, bảng biểu 

- Danh sách viết tắt sẽ không cần nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài 

hoặc chúng không được sử dụng nhiều lần. 

- Phải đánh số thứ tự cho hình vẽ, bảng biểu và công thức trong đồ án và có dẫn 

giải bằng lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung đồ án. Thứ tự của hình vẽ, 

bảng biểu và công thức là thứ tự của nó trong chương. Ví dụ:    

 Hình 2.3 là hình thứ 3 trong chương 2. 

 Bảng 2.3 là bảng thứ 3 trong chương 2. 

 Công thức 3.1 là công thức đầu tiên trong chương 3. 

- Tên của bảng để trên bảng và ở bên trái bảng, cở chử 12 in đậm.  Nếu cần ghi chú, 

giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để 

ngay bên dưới bảng biểu. 

- Tên của hình để bên dưới và canh giữa hình, cở chử 12 in nghiêng. 

- Số thứ tự của công thức để cùng hàng với công thức nhưng được canh sát lề bên 

phải. 

2. BỐ CỤC CỦA ĐỒ ÁN  

- PHẦN MỞ ĐẦU: trình bày sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, nội dung 

nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu & ý nghĩa của việc nghiên cứu…. (trong 

vòng 2 - 3 trang). 

- NỘI DUNG ĐỒ ÁN: trình bày từ 40 - 120 trang khổ A4, tên các chương, số 

lượng và nội dung các chương đó do giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện 

quyết định, cách trình bày theo theo trình tự như sau: 

 CHƯƠNG 1 

 CHƯƠNG 2 

 CHƯƠNG 3 

 …….. 

 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ: kết luận và định hướng phát triển tiếp (nếu 

có)… 

- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: chỉ bao gồm các tài liệu được trích 

dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong Đồ án. 

- PHỤ LỤC: bao gồm bảng vẽ, số liệu minh họa….. 
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3. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY 

- Line spacing: exactly 17 

- Cách lề trên : 8 pt 

- Cách lề dưới 0 pt 

- Canh lề: theo thứ tự trên, dưới, trái, phải: 2,2,3,2 

- Cỡ chử văn bản 13, Time new Roman (Toàn văn bản) 

- Bảng: cỡ chữ 11 

- Tên bảng, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo, chữ viết tắt : cỡ chữ 11 

- First line: 0 

- Tên chương, mục, text: Justified 

- Số thứ tự của các chương, mục được đánh số bằng hệ thống số Ả-rập, không dùng 

số La mã. Các mục và tiểu mục được đánh số bằng các nhóm hai hoặc ba chữ số, 

cách nhau một dấu chấm: số thứ nhất chỉ số chương, chỉ số thứ hai chỉ số mục, số 

thứ ba chỉ số tiểu mục. Ví dụ: 

Chương 3 … 

   3.1. … 

3.1.1. … 

3.1.2. … 

3.2. … 

- Qui ước ghi tài liệu tham khảo: 

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

…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên 

âm, không dịch, kể cả bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, … (đối với những tài 

liệu bằng ngôn ngữ còn ít người 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 Đồ án theo thông lệ 

của từng nước: 

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

+ Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên 

thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo lên trước họ. 

 Tài liệu tham khảo là sách, Đồ án, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các 

thông tin sau: 

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

+ Tên sách, luận văn, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 

+ Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) 

+ Nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) 

Ví dụ mẫu: 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 
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