
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NCS  

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 

HỒ SƠ GỒM 

1. Đơn đăng ký dự tuyển NCS (theo mẫu) 

2. Lý lịch khoa học (theo mẫu) 

3. Công văn cử đi dự thi (do cơ quan ký) 

4. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ (có công chứng) 

5. Bảng điểm Cao học (có công chứng) 

6. Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT 

7. Giấy chứng nhận sức khỏe (Bệnh viện đa khoa) 

8. Phong bì có địa chỉ, dán tem (04 cái) 

9. Ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh, chuyên ngành (4 cái) 

10. Bài luận về dự định nghiên cứu (6 bản theo mẫu) 

11. Thư giới thiệu của ít nhất 01nhà khoa học có học vị Tiến sĩ trở lên về lĩnh vực 

người dự tuyển nghiên cứu 

12. Các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong thời hạn 3 năm (6 bản Photo 

bìa, mục lục, toàn văn bài báo) 

13. Xác nhận thâm niên công tác (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Họ và tên:……………………………………Nam hay nữ………………………………. 

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………. 

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………. 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………. 

Dân tộc:………………………………………….Tôn giáo………………………………. 

Thành phần bản thân:…………………………………………………………………….. 

Nghề nghiệp hiện nay:……………………………………………………………………. 

Chức vụ:…………………………………………………………………………………… 

Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………. 

Tốt nghiệp Đại học trường:………………………………………………………………. 

Năm:……………………………Ngành:…………………….Hệ đào tạo:………………. 

Trình độ ngoại ngữ:………………………………….Tiếng:…………………………….. 

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……………………………………………………… 

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:……………………………………………………… 

Ngày chính thức:………………………………………………………………………….. 

Lương chính hiện nay:……………………………………………………………………. 

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN 

(Ghi rõ thời gian học tập, công tác) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

    KHEN THƯỞNG: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



    KỶ LUẬT: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

    HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: 

Họ tên Vợ (Chồng):……………………………..…………….. Năm sinh……………….. 

Cơ quan công tác:………………………………….………….. Năm sinh……………….. 

Họ tên Bố:…………………………………………………….. Năm sinh………………… 

Cơ quan công tác:………………………………………………………………………….. 

Họ tên Mẹ:…………………………………………………….. Năm sinh………………... 

Cơ quan công tác:………………………………………………………………………….. 

    CÁC CON: 

1. ……………………………………….………………..   Năm sinh………………... 

2. ………………………………………….……………..   Năm sinh………………... 

3. ………………………………………….……………..   Năm sinh………………... 

4. ……………………………………………….………..   Năm sinh………………... 

ANH CHỊ EM RUỘT: 

1. ……………………………..   Tuổi:……………….   Nghề nghiệp:………………. 

2. ……………………………..   Tuổi:……………….   Nghề nghiệp:………………. 

3. ……………………………..   Tuổi:……………….   Nghề nghiệp:………………. 

4. ……………………………..   Tuổi:……………….   Nghề nghiệp:………………. 

5. ……………………………..   Tuổi:……………….   Nghề nghiệp:………………. 

6. ……………………………..   Tuổi:……………….   Nghề nghiệp:………………. 

7. ……………………………..   Tuổi:……………….   Nghề nghiệp:………………. 

Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì gian 

dối tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN       Ngày……tháng……năm 201… 

              (Hoặc Chủ tịch Phường xã)                                   Người khai kí tên 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

            Kính gửi: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC  

                             TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

1. Họ và tên :………………………….……………………………………………….  

2. Giới tính:……………………………………………………………………………. 

3. Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………. 

4. Nơi sinh:…………………………………………………………………………….. 

5. Tốt nghiệp đại học trường:…………………….………………Ngành…………... 

6. Bằng tốt nghiệp đại học loại:……………………………………………………… 

7. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành:…………………….….………Khóa…………... 

Tại cơ sở đào tạo: …………………………………………………………………. 

8. Đơn vị công tác hiện nay :………………………………………………………… 

9. Điện thoại: ……………….………….... Email: ……………….………................ 

Sau khi nghiên cứu Quy chế đào tạo Tiến sĩ của Bộ giáo dục và Đào tạo; Thông 

báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018 của trường Đại học Vinh; xét khả 

năng , điều kiện của bản thân, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh xét 

duyệt hồ sơ cho tôi được đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 tại cơ sở đào 

tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh. 
 

10. Chuyên ngành: …………………………………………………………………… 

11. Hình thức đào tạo:    Tập trung                        Không tập trung 

Nếu được tôi xin hứa chấp hành tốt Quy chế tuyển sinh đào tạo sau đại học. 
 

Ngày …… tháng …… năm 201…… 

Ý kiến của cơ quan cử đi học                                            Người viết đơn 

  



…………………………                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:……………………...                                  Độc lập – Tự do – hạnh phúc 
V/v: Cử cán bộ đi dự thi tuyển 

sau đại học năm 201……                                                   Ngày ……tháng…… năm 201…. 

 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

 

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………….. 

Đồng ý cử Ông (Bà):…………………………………………………………………………… 

Sing ngày: …………………………………………Tại: ……………………………………… 

Là cán bộ  của cơ quan đến Trường Đại học Vinh làm thủ tục dự thi tuyển kỳ thi tuyển sinh 

Sau đại học năm 201…… 

Nếu trúng tuyển cơ quan chúng tôi sẽ cử đi học theo đúng chuyên ngành đăng ký thuộc cấp 

đào tạo Tiến sĩ. 

Đề nghị Hội đồng xem xét và tạo điều kiện cho Ông (Bà) ……………………………………. 

………………………..……. đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh và học tập (nếu trúng tuyển). 

    Xin trân trọng cảm ơn 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

                                                                                                              ( Ký tên đóng dấu) 

  



                                                                                    Mẫu trang bìa 1 

 

BÔ ̣GIÁO DUC̣ VÀ ĐÀO TAỌ                 

TRƯỜNG ĐAỊ HOC̣ VINH 

 

 

 

 

 

BÀI LUÂṆ VỀ DƯ ̣ĐIṆH NGHIÊN CỨU 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM  

 

 

 

 

Tên đề tài nghiên cứu: 

 

 

 

Chuyên ngành:  

Mã số:  

 

 

Ho ̣và tên thí sinh:  

Ngày tháng năm sinh:    

Nơi sinh:  

Cơ quan công tác:  

Nhiêṃ vu ̣đang đảm nhiêṃ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, năm 2018 

                                                                    



Mẫu trang phụ bìa 1 

 

 

BÔ ̣GIÁO DUC̣ VÀ ĐÀO TAỌ 

TRƯỜNG ĐAỊ HOC̣ VINH 

 

 

 

 

 

BÀI LUÂṆ VỀ DƯ ̣ĐIṆH NGHIÊN CỨU 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM  

 

 

 

 

Tên đề tài nghiên cứu: 

 

 

 

Chuyên ngành:  

Mã số:  

 

 

Ho ̣và tên thí sinh:  

Ngày tháng năm sinh:    

Nơi sinh:  

Cơ quan công tác:  

Nhiêṃ vu ̣đang đảm nhiêṃ:  

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, năm  

  



NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI LUẬN BAO GỒM  

 

1.  Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu. 

Thí sinh cần lý giải rõ mình làm nghiên cứu đó nhằm giải quyết vấn đề gì (vấn đề 

nghiên cứu, không phải vấn đề thực tiễn). Có thể 1 đề tài chỉ giải quyết được 1 vấn đề, 

nhưng cũng có thể nhiều hơn (2 hoặc 3) 

- Trình bày lý do tại sao chọn vấn đề nghiên cứu này? 

- Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu vấn đề này 

- Thí sinh phải đặt ra các giả thiết  

2. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh. 

3. Lý do lựa chọn cơ sở trường (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển). 

4. Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác); kiến 

thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản 

ảnh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trước đây và những kinh 

nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết 

quả học đại học, thạc sĩ chưa cao… 

5.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng nào? 

 Phạm vi nghiên cứu (ở đâu? thời gian nào?)? 

6. Nội dung, địa điểm và phương pháp nghiên cứu 

6.1. Nội dung nghiên cứu và dự kiến kết quả (viết theo từng nội dung nghiên cứu, dự 

kiến logíc và  khoa học, tính khả thi..) 

Nội dung nghiên cứu cần theo sát các mục tiêu nghiên cứu bao gồm các nội dung 

chính: 

Mở đầu 

Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Phần này rất quan trọng, thí sinh cần trình bày kỹ trong khoảng 10 - 15 trang, 

trong đó phần tổng quan chung chiếm 1/3, các vấn đề cần nghiên cứu cần được phân tích 

kỹ (khoảng 2/3 tổng quan tài liệu).  

Thí sinh cần trình bày/viết có logic các vấn đề để chỉ đúng tầm quan trọng của đề 

tài. 

Nêu đựơc các nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu ở trong nước và 

ngoài nước (chú ý các tài liệu gốc, mới (trong vòng 5 – 6 năm trở lại đây) các tài liệu, tạp 

chí liên quan trực tiếp tới các vấn đề sẽ được nghiên cứu).   

Đề tài nghiên cứu hiện tại đang ở trạng thái nào? (đề tài mới bắt đầu? hay tiếp tục 

những nghiên cứu trước đây của thí sinh?…….).  

Các tác giả, nhà nghiên cứu khác trong cùng lĩnh vực đã làm được gì? Những vấn 

đề gì còn tồn tại cần nghiên cứu tiếp? 

 



Chương 1.   Tổng quan 

    1.1 

1.2  

Chương 2. 

    2.1 

    2.2         

Chương 3. 

   3.1 

   3.2 

Chương 4.        

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 - KẾT LUẬN   

 - KIẾN NGHỊ  

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

Mỗi nội dung nghiên cứu cần có phạm vi, phương pháp nghiên cứu riêng, phù hợp 

yêu cầu. Thí sinh có thể trình bày như sau: 

6.2.1. Thời gian nghiên cứu  

6.2.2. Địa  điểm nghiên cứu, khảo sát (nếu có) 

Nêu tóm tắt các nội dung chính về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của 

địa bàn nghiên cứu, những đặc điểm này có liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu. 

6.2.3. Đối tượng nghiên cứu  

6.2.4. Phương pháp nghiên cứu  

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, sử lý số liệu của khảo 

sát thực tiễn và việc vận dụng các phương pháp này vào đề tài nghiên cứu.  

Thí sinh cần trình bày đúng như quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

6.3. Về công trình đăng tải, dự kiến, đến khi bảo vệ đề tài, chúng tôi sẽ đăng tải kết quả 

nghiên cứu ...... bài báo trên các tạp chí chuyên ngành. 

7.  Kế hoạch thực hiện:  

NCS cần trình bày những việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ, những hoạt 

động nào tiến hành trước/sau? Thời gian dự kiến cho từng hoạt động là bao 

lâu?.................   

TT Các hoạt động/ 

Nội dung 

Thời gian  

1 2 3 4 5 6 

1 ......... X X     

2 .........  X X  X  

3 .........       

4 ........       

5 ..........    X X X 



6 Báo cáo tiến độ       

7 Viết Luận án       

8 Bảo vệ Luận án       
    * (thời gian có thể tính bằng đơn vị tháng hoặc năm) 

8.  Danh mục Tài liệu tham khảo:  

Thí sinh cần trình bày đúng như quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

9. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp. 

10. Đề xuất người hướng dẫn (nếu có). 

 

                  Người thực hiện 

                   (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 


