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Phần 3
MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH VÀ
THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ
------------------------------------

1.

Mẫu bìa chính tiểu luận

2.

Mẫu trang phụ bìa tiểu luận

3.

Mẫu Bìa ngoài đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

4.

Mẫu Bìa trong đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

5.

Mẫu Kế hoạch thực hiện luận án tiến sĩ

6.

Mẫu Bản đăng ký tên chuyên đề tiến sĩ

7.

Mẫu Đơn xin đổi tên đề tài luận án tiến sĩ

8.

Mẫu Bìa ngoài luận án tiến sĩ

9.

Mẫu Bìa trong luận án tiến sĩ

10. Mẫu trình bày lời cam đoan
11. Mẫu Danh mục chữ viết tắt
12. Mẫu Danh mục các bảng số liệu
13. Mẫu Mục lục
14. Mẫu Danh mục tài liệu tham khảo
15. Mẫu Đơn xin chấm chuyên đề và tiểu luận tổng quan
16. Mẫu Đề nghị cho thành lập Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan và chuyên
đề tiến sĩ của người hướng dẫn khoa học
17. Mẫu Đơn xin hội thảo luận án
18. Mẫu Đề nghị cho thành lập Hội đồng hội thảo luận án cho nghiên cứu sinh
19. Mẫu Đơn xin bảo vệ luận án
20. Mẫu Lý lịch khoa học
21. Mẫu Bản nhận xét và đề nghị cho bảo vệ luận án của người hướng dẫn
khoa học (trong hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở)
22. Mẫu Bản kiểm điểm trong quá trình thực hiện nghiên cứu sinh
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23. Mẫu Xác nhận số liệu thực hiện luận án tiến sĩ
24. Mẫu Bản kê khai thông tin phục vụ việc cấp bằng tiến sĩ
25. Mẫu Báo cáo v/v chỉnh sửa luận án
26. Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ
27. Mẫu đơn xin kéo dài thời gian Nghiên cứu sinh
28. Mẫu Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án (Tiếng Việt)
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Mẫu bìa chính tiểu luận
BỘ CÔNG AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
(Times New Roman 14, đậm, đứng)

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN

.......................................
(Times New Roman 14 - 16, đậm, đứng)

Đề tài:

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC
PHÁP QUYỀN VIỆT NAM HIỆN NAY
(không viết tắt)
(Times New Roman 16 - 18, đậm, đứng)

Nghiên cứu sinh thực hiện: Nguyễn Văn A
(Times New Roman 14, đậm, đứng)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 20..........
(Times New Roman 14, đậm, đứng)
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Mẫu trang phụ bìa tiểu luận
BỘ CÔNG AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
(Times New Roman 14, đậm, đứng)

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN

.......................................
(Times New Roman 14 - 16, đậm, đứng)

Đề tài:

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC
PHÁP QUYỀN VIỆT NAM HIỆN NAY
(không viết tắt)
(Times New Roman 16 - 18, đậm, đứng)

Chuyên ngành: ......................................................
Mã số: .........................
(Times New Roman 14, đậm, đứng)

Nghiên cứu sinh thực hiện: ...........................................
Khóa nghiên cứu sinh:....
(Times New Roman 14, đậm, đứng)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 201...
(Times New Roman 14, đậm, đứng)
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Mẫu Bìa ngoài đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ CÔNG AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

NGUYỄN VĂN A

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ ....
CỦA LỰC LƯỢNG ............................................................
CÔNG AN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 201..
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Mẫu Bìa trong đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ CÔNG AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

NGUYỄN VĂN A

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM ......
CỦ A LỰC LƯỢNG ......................................................
CÔNG AN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Chuyên ngành: ..................................................
Mã số: .................................

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Văn B
Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Văn B
(người hướng dẫn ký tên phê duyệt nội dung đề cương)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 201..
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Mẫu Kế hoạch thực hiện luận án tiến sĩ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ....năm 201....

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ
-----------------------Họ và tên: Nguyễn Văn A
Đơn vị công tác: Phòng ......... – Công an tỉnh ..................
Căn cứ Kế hoạch thực hiện luận án khóa Nghiên cứu sinh ..... – Chuyên ngành
........ của Khoa ĐT SĐH & BDNC, tôi xây dựng Kế hoạch thực hiện đối với đề tài
luận án ..............................(tên luận án) như sau:
TT

Thời gian

Nội dung thực hiện

1

04/2015

Viết đề cương chi tiết luận án, đăng ký tên chuyên đề
tiến sĩ.

2

05/2015 – 03/2016 Viết tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ

3

04/2016 - 03/2017

4

04/2017 – 07/2017 Hội thảo luận án tiến sĩ cấp khoa.

5

08/2017 – 10/2017 Hội thảo luận án tiến sĩ cấp trường.

6

11/2017 – 02/2018 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên ngành

7

03/2018 – 05/2018 Gửi luận án phản biện độc lập

8

06/2018 – 09/2018 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Chấm tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ; viết
bản thảo luận án.

PHÊ DUYỆT CỦA HAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu Bản đăng ký tên chuyên đề tiến sĩ
BỘ CÔNG AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

BẢN ĐĂNG KÍ

TÊN CHUYÊN ĐỀ TIỀN SĨ
Họ và tên nghiên cứu sinh: ...............................
Nghiên cứu sinh: Khóa .......... – Năm 201....
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm – Mã số: 62 38 01 05
Tên luận án: “....................................................................................................”.
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS, TS Nguyễn Văn A
2. PGS, TS Trần Văn B
Đăng kí danh mục chuyên đề tiến sĩ:
TT
1
2
3
4

Thời gian Thời gian
thực hiện đánh giá
Tiểu luận: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến
Tháng
Tháng
luận án
6/2015
08/2015
Tháng
Tháng
Chuyên đề 1:............................................
08/2015
10/2015
Tháng
Tháng
Chuyên đề 2:............................................
10/2015
12/2015
Tháng
Tháng
Chuyên đề 3:............................................
01/2016
03/2016
Tên chuyên đề

Phê duyệt của NHD 1

Phê duyệt của NHD 2

Nghiên cứu sinh

PGS, TS Nguyễn Văn A

PGS, TS Trần Văn B

.............................
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Mẫu Đơn xin đổi tên đề tài luận án tiến sĩ
BỘ CÔNG AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ....... năm 20....

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND
- Khoa Đào tạo SĐH & BDNC

Tôi tên: ............................................................................... Sinh ngày: ...............................
Chức vụ, đơn vị công tác: ....................................................................................................
Hiện

đang

là

nghiên

cứu

sinh

khóa................................,

chuyên

ngành

.............................................. của Trường Đại học CSND.
Căn cứ Quyết định số ............../QĐ-T48 ngày ..................... của Hiệu trưởng Trường
Đại học CSND về việc giao đề tài luận án và người hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh
khóa ............., tôi được giao thực hiện đề tài luận án: “........................................................
.................................................................................................................................................”.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luận án, do ..........................................................
....................................................................................................................................................
nên tôi viết đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND, Khoa Đào tạo SĐH
& BDNC cho phép tôi đổi tên đề tài luận án như sau: “..........................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................”.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA HAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu Bìa ngoài luận án tiến sĩ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ CÔNG AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

NGUYỄN VĂN A

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG
CỦ A LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM
VỀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHỨC VỤ
CÔNG AN TỈNH CÀ MAU

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 20...
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Mẫu Bìa trong luận án tiến sĩ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ CÔNG AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

NGUYỄN VĂN A

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG
CỦ A LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM
VỀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHỨC VỤ
CÔNG AN TỈNH CÀ MAU

Chuyên ngành: ..................................................
Mã số: .................................

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Văn B
Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Văn B
(người hướng dẫn ký duyệt luận án nếu chuyển thẩm định)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 20...
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Mẫu trình bày lời cam đoan
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực.
Những kết luận khoa học của luận án chưa được ai công bố trong bất kỳ công
trình khoa học nào.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2015
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đang
công tác hoặc đơn vị quản lý cán bộ
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu Danh mục chữ viết tắt

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
ANQG

An ninh quốc gia

BLHS

Bộ luật Hình sự

BLTTHS

Bộ luật Tố tụng hình sự

CQCSĐT

Cơ quan Cảnh sát điều tra

CSĐTTP

Cảnh sát điều tra tội phạm

ĐTCB

Điều tra cơ bản

ĐTTP

Điều tra tội phạm

LLCSĐT

Lực lượng Cảnh sát điều tra

TAND

Tòa án nhân dân

TTATXH

Trật tự an toàn xã hội

TTHS

Tố tụng hình sự

TTQLKT

Trật tự quản lý kinh tế

TTXH

Trật tự xã hội

VKSND

Viện kiểm sát nhân dân

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

XMHN

Xác minh hiềm nghi
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Mẫu Danh mục các bảng số liệu

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
Bảng số 2.1. Tổng số vụ án tham nhũng thụ lý điều tra từ năm 2003 – 2007
Bảng số 2.2. Tổng số vụ án tham nhũng thụ lý điều tra từ năm 2008 – 2012
Bảng số 2.3. Tổng số vụ án tham nhũng truy tố từ năm 2003 – 2007
Bảng số 2.4. Tổng số vụ án tham nhũng truy tố từ năm 2008 – 2012
Bảng số 2.5. Tổng số vụ án tham nhũng có hành vi lợi dung chức vụ quyền hạn
thụ lý điều tra từ năm 2003 – 2007
Bảng số 2.6. Tổng số vụ án tham nhũng có hành vi lợi dung chức vụ quyền hạn
thụ lý điều tra từ năm 2008 – 2012
Bảng số 2.7. Tổng số vụ án tham nhũng có hành vi lợi dung chức vụ quyền hạn
truy tố từ năm 2003 – 2007
Bảng số 2.8. Trình độ chuyên môn của lực lượng Cảnh sát điều tra tính đến
ngày 30/12/2013
Bảng số 2.9. Nghiệp vụ điều tra của lực lượng Cảnh sát điều tra tính đến ngày
30/12/2012

51
Mẫu Mục lục
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1

1
Những vấn đề lý luận về hoạt động điều tra tội phạm về tham
nhũng có hành vi...................................

8

1.1. Nhận thức chung về..........................

8

1.2. Lý luận về .......................................

17

Chương 2

Thực trạng hoạt động điều tra tội phạm về tham nhũng có
hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn theo......................

25

2.1. Tình hình tội phạm về tham nhũng............

25

2.2. Hoạt đô ̣ng điều tra tội phạm........................

34

2.3. Nhâ ̣n xét, đánh giá về.................................

65

Chương 3.

Dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội
phạm về tham nhũng..........................................

70

3.1. Dự báo tıǹ h hıǹ h tô ̣i pha ̣m về tham nhũng................................

70

3.2. Giải pháp nâng cao.........................

75

KẾT LUẬN

98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

100

PHỤ LỤC
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Mẫu Danh mục tài liệu tham khảo
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt (trong nước)
1. Ban Nội chính Trung ương Đảng CSVN (2005), Một số bài nghiên cứu vê
tham nhũng và phòng, chống tham nhũng đăng trên các tạp chí, Nhà xuất bản Chính
trị quốc gia, Hà Nội.
2. Bộ Công an (2006), Tổng kết Vụ án tham ô, cố ý làm trái (Lã Thị Kim
Oanh) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội.
3. Bộ Nội vụ (1994), Tội phạm ở Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân và giải
pháp, đề tài KX04-14, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội
4. Đào Trí Úc (1997), Khía cạnh nhận thức trong vấn đề đấu tranh chống
tham nhũng ở nước ta, báo cáo khoa học tại Bộ Công an, Hà Nội
5. GS, TS Nguyễn Xuân Yêm, PGS, TS Nguyễn Hoà Bình, TS Bùi Minh
Thanh (2007), Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam và thế giới, Nhà xuất bản Công
an nhân dân, Hà Nội.
6. Hồng Vĩ (2004), Các biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc, Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
II. Tài liệu có nguồn gốc nước ngoài
7. Andersson (2002), Corruption in Sweden - Exploring Danger Zones and
Change, Department of Political Science of Umea University of Sweden, p.4.
8.

Bong ahn Yoo (2000), Kế hoạch chống tham nhũng trong ngành Cảnh sát

Hàn Quốc, bài phát biểu tại Hội nghị chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, bản dịch của Ngọc Hà, Viện Chiến lược và Khoa học Công an.
9.

Bryan A. Garner (Chủ biên), Black's Law Dictionary (Từ điển pháp luật

của Black), tái bản lần 9, 2009, bản quyền thuộc West Group, Hoa Kỳ,
Blackslawdictionaryonline.com.
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Mẫu Đơn xin chấm chuyên đề và tiểu luận tổng quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đô ̣c lâ ̣p – Tự do – Ha ̣nh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2015

ĐƠN XIN CHẤM CHUYÊN ĐỀ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN
Kı́nh gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND
- Khoa Đào tạo SĐH & BDNC
Tên tôi là: Nguyễn Văn A
Sinh ngày: ..../...../19.....
Đơn vị công tác hiện nay: .....................................................................................
Là Nghiên cứu sinh khóa ......, Chuyên ngành: ....................................................
Mã số : ................................
Căn cứ Quyết định số …..../QĐ-T48 ngày …/…/20... của Hiệu trưởng Trường
Đại học CSND về việc giao đề tài luận án tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh khóa ......,
tôi được giao thực hiện đề tài: “...................................................................................
......................................................................................................................................”,
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Văn A.
Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Văn B.
Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện kế hoạch viết luận án, đế n nay tôi đã
hoàn thành tiểu luận tổng quan, các chuyên đề tiến sĩ và đã được người hướng dẫn
khoa học đồng ý cho nộp hồ sơ xin chấm tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ (có
bản đề nghị của người hướng dẫn kèm theo). Vı̀ vâ ̣y, tôi viết đơn này kı́nh đề nghi ̣
Ban Giám hiệu Trường đại học CSND, Khoa ĐT SĐH & BDNC thành lập Hội đồng
chấm tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ cho tôi theo đúng quy định.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN TẬP THỂ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
(ký, ghi rõ họ tên)

NGHIÊN CỨU SINH
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu Đề nghị cho thành lập Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan và chuyên đề
tiến sĩ của người hướng dẫn khoa học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20...

BẢN ĐỀ NGHỊ
V/v thành lập Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ
đối với nghiên cứu sinh ................................
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ĐH CSND
- Khoa ĐT SĐH & BDNC

Căn cứ Quyết định số …..../QĐ-T48 ngày … tháng … năm… của Hiệu trưởng
Trường Đại học CSND về việc giao đề tài luận án tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh
khóa......, tôi được giao là người hướng dẫn khoa học .... (chính, phụ) đối với học
viên:
Họ tên: …………………………..……...........…………………......................
Đơn vị công tác: ……………………….…….…………………………...............
Tên đề tài luận án: “……………………………..…….………............................
...........…..……………………………………………………………………………”.
Chuyên ngành: ……………………………………………..- Mã số: 62.38.01.05
Đến nay, nghiên cứu sinh ...................................... đã hoàn thành tiểu luận tổng
quan và các chuyên đề tiến sĩ. Tập thể người hướng dẫn khoa học cũng đã có ý kiến
chỉnh sửa, góp ý, phê duyệt và đồng ý cho nghiên cứu sinh nộp hồ sơ xin chấm tiểu
luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ.
Vı̀ vâ ̣y, kın
́ h đề nghi ̣Ban Giám hiệu Trường đại học CSND, Khoa ĐT SĐH &
BDNC thành lập Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ cho nghiên
cứu sinh ...................................... theo đúng quy định.
Người hướng dẫn khoa học
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu Đơn xin hội thảo luận án
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đô ̣c lâ ̣p – Tự do – Ha ̣nh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2015

ĐƠN XIN HỘI THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Kı́nh gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND
- Khoa Đào tạo SĐH & BDNC
Tên tôi là: Nguyễn Văn A
Sinh ngày: ..../...../19.....
Đơn vị công tác hiện nay: .....................................................................................
Là nghiên cứu sinh khóa ................., Chuyên ngành: .....................................
......................., Mã số : ................................
Căn cứ Quyết định số …..../QĐ-T48 ngày …/…/2014 của Hiệu trưởng Trường
Đại học CSND về việc giao đề tài luận án tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh khóa......, tôi
được giao thực hiện đề tài: “...................................................................................
......................................................................................................................................”,
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Văn A.
Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Văn B.
Sau thời gian thực hiện kế hoạch đào tạo, đế n nay tôi đã hoàn thành bản thảo
luâ ̣n án và được tập thể người hướng dẫn khoa học đồng ý cho hội thảo luận án (có
bản đề nghị của người hướng dẫn kèm theo). Vı̀ vâ ̣y, tôi viết đơn này kı́nh đề nghi ̣
Ban Giám hiệu Trường đại học CSND, Khoa ĐT SĐH & BDNC cho phép tôi đươ ̣c
hội thảo luâ ̣n án cấp khoa và cấp trường theo đúng quy định.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN TẬP THỂ
̀
NGƯƠI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
(ký, ghi rõ họ tên)

NGHIÊN CỨU SINH
(ký, ghi rõ họ tên)

56
Mẫu Đề nghị cho thành lập Hội đồng hội thảo luận án cho nghiên cứu sinh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20...

BẢN ĐỀ NGHỊ
V/v thành lập Hội đồng hội thảo luận án đối với nghiên cứu sinh
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ĐH CSND
- Khoa ĐT SĐH & BDNC

Căn cứ Quyết định số …..../QĐ-T48 ngày … tháng … năm… của Hiệu trưởng
Trường Đại học CSND về việc giao đề tài luận án tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh
khóa....., tôi được giao là người hướng dẫn khoa học .... (chính, phụ) đối với học viên:
Họ tên: …………………………..……...........…………………......................
Đơn vị công tác: ……………………….…….…………………………...............
Tên đề tài luận án: “……………………………..…….………............................
...........…..……………………………………………………………………………”.
Chuyên ngành: ……………………………………………..- Mã số: 62.38.01.05
Đến nay, nghiên cứu sinh ...................................... đã hoàn thành bản thảo luâ ̣n
án. Tập thể người hướng dẫn khoa học cũng đã có ý kiến chỉnh sửa, góp ý, phê duyệt
và đồng ý cho nghiên cứu sinh nộp hồ sơ xin hội thảo luận án.
Vı̀ vâ ̣y, kı́nh đề nghi ̣ Ban Giám hiệu Trường đại học CSND, Khoa ĐT SĐH &
BDNC thành lập Hội đồng hội thảo luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh
...................................... theo đúng quy định.
Người hướng dẫn khoa học
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu Đơn xin bảo vệ luận án
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đô ̣c lâ ̣p – Tự do – Ha ̣nh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2015

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Kı́nh gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND
- Khoa Đào tạo SĐH & BDNC
Tên tôi là: Nguyễn Văn A
Sinh ngày: ..../...../19.....
Đơn vị công tác hiện nay: .....................................................................................
Là nghiên cứu sinh khóa ................., Chuyên ngành: ..........................................
Căn cứ Quyết định số …..../QĐ-T48 ngày …/…/2014 của Hiệu trưởng Trường
Đại học CSND về việc giao đề tài luận án tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh khóa......, tôi
được giao thực hiện đề tài: “........................................................................................”,
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Văn A.
Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Văn B.
Sau thời gian viết luận án theo kế hoạch đào tạo, tôi đã được Hội đồng khoa
học Nhà trường tổ chức Hội thảo luận án cấp khoa, cấp trường. Sau hội thảo, tôi đã
chỉnh sửa luận án theo ý kiến góp ý của Hội đồng và được tập thể người hướng dẫn
khoa học, chủ tịch Hội đồng hội thảo luận án tiến sĩ cấp trường đồng ý cho bảo vệ
luận án cấp cơ sở (có bản đề nghị của người hướng dẫn, bản báo cáo chỉnh sửa luận
án có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng hội thảo cấp trường kèm theo)
Vâ ̣y, tôi viết đơn này kı́nh đề nghi ̣ Ban Giám hiệu Trường đại học CSND,
Khoa ĐT SĐH & BDNC cho phép tôi đươ ̣c bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN TẬP THỂ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
(ký, ghi rõ họ tên)

NGHIÊN CỨU SINH
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu Lý lịch khoa học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Dùng cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ)
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
1. Họ và tên:……................…………...……………..........…....... Giới tính:…………
2. Ngày, tháng, năm sinh:………......... Nơi sinh (Ghi rõ huyện, tỉnh): ....…....................…
3. Quê quán (Ghi rõ huyện, tỉnh):…………………………………….. Dân tộc:..…………
4. Đơn vị công tác hiện nay (Ghi rõ đến cấp đội):………………………...……...…..........
.....……………………………………………………………………………………
5. Cấp bậc:………….………....; Chức vụ:…………………..…..……………….……
6. Chỗ ở hiện nay (Ghi rõ số nhà, đường, tổ, xã, huyện, tỉnh):….....………………….................
.....……………………………………………………………………………………
.....……………………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc:……………………..................................................................
Fax: ………………………………. E-mail: …….……………………….................
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, THẠC SĨ (hoặc sau đại học – nếu có)
1. Đào tạo Đại học:
1.1. Tên trường (ghi rõ tên trước đây và tên hiện tại): .....……………………………................

.....……………………………………………………………………………………
1.2. Thời gian đào tạo (từ ngày nhập học đến ngày tốt nghiệp): .....……………………………
1.3. Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo:……………………........................................
1.4. Loại hình đào tạo (chính quy, liên thông, tại chức):………………………...……...…......
.....……………………………………………………………………………………
1.5. Năm tốt nghiệp:…………… Loại tốt nghiệp:….....…….……................................
1.6. Bằng đại học thức hai (nếu có):….................................………………….................
.....……………………………………………………………………………………
.....……………………………………………………………………………………
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2. Đào tạo Cao học:
2.1. Tên trường (ghi rõ tên trước đây và tên hiện tại): .....……………………………................

.....……………………………………………………………………………………
2.2. Thời gian đào tạo (từ ngày nhập học đến ngày tốt nghiệp): .....……………………………
2.3. Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo:……………………........................................
2.4. Loại hình đào tạo (tập trung, không tập trung):………………………...……...…...........
.....……………………………………………………………………………………
2.5. Tên đề tài luận văn: “..........................................................................................”
Người hướng dẫn khoa học:....................................................................................
Ngày bảo vệ luận văn: ................................ Điểm bảo vệ luận văn: .........................
Điểm trung bình chung các học phần: ..................................................................
Năm tốt nghiệp:…………… Loại tốt nghiệp:….....…….……....................(nếu có).
2.6. Bằng Cao học thức hai (nếu có):….................................…………………................
.....……………………………………………………………………………………
.....……………………………………………………………………………………
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian

(ghi rõ tháng, năm)

Đơn vị công tác

(Ghi rõ đến cấp đội)

Chức vụ

(Ghi rõ chức vụ lãnh đạo hoặc
chức vụ chuyên môn)
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(Ghi quá trình công tác từ khi vào Ngành (đối với cán bộ ngành ngoài tuyển vào CAND, chiến sĩ
nghĩa vụ ở lại biên chế Công an; từ khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học (đối với học viên
các trường CAND).

IV. THÀNH TÍCH KHOA HỌC
1. Thành tích chung

TT

Tên công trình
khoa học (bài báo,

giáo trình, tài liệu…)

Tháng,
năm
công bố

Cấp quản
lý (Nhà nước,
cấp bộ, cơ sở)

Tác giả
hoặc
đồng tác
giả

Tên
tạp chí

Xếp loại
nghiệm
thu (nếu
có)

2. Thành tích khoa học liên quan đến đề tài luận án (xếp theo thứ tự từ trước đến sau)

TT

Tên công trình
khoa học (bài báo,

giáo trình, tài liệu…)

Tháng,
năm
công bố

Cấp quản
lý (Nhà nước,
cấp bộ, cơ sở)

Tác giả
hoặc
đồng tác
giả

Tên
tạp chí

Xếp loại
nghiệm
thu (nếu
có)

(Nếu nghiên cứu sinh có nhiều công trình khoa học thuộc các nhóm khác nhau thì có thể phân
chia mục IV.1, IV.2 thành các nội dung: a. Bài báo khoa học, b. Đề tài khoa học, c. Sách chuyên
khảo, d. Giáo trình, tài liệu dạy học...)

Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu có nội dung
nào không chính xác, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đang
công tác hoặc đơn vị quản lý cán bộ
(ký tên, đóng dấu)

………,ngày….. tháng….. năm 201...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu Bản nhận xét và đề nghị cho bảo vệ luận án của người hướng dẫn khoa học
(trong hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
BẢN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
Căn cứ Quyết định số …..../QĐ-T48 ngày … tháng … năm… của Hiệu trưởng
Trường Đại học CSND về việc giao đề tài luận án tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh
khóa ......, tôi được giao hướng dẫn khoa học đối với học viên:
Họ và tên: …………………………..……...........…………………......................
Đơn vị công tác: ……………………….…….…………………………...............
Tên đề tài luận án: “……………………………..…….………............................
…………………………………………………………………………………….........
...........…..……………………………………………………………………………”.
Chuyên ngành: ................................................................ - Mã số: ........................
Qua quá trình hướng dẫn học viên ...................................... thực hiện đề tài luận
án tiến sĩ, tôi có nhận xét và đề nghị như sau:
1. Về tinh thần, thái độ, ý thức của học viên trong quá trình thực hiện luận
án: …………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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2. Về tiến độ thực hiện luận án:.…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Về nội dung, phương pháp nghiên cứu và kết quả đạt được:
…………………………………………………….……………………………………
……………………………………………….…………………………………………
………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………
……………………………………………….…………………………………………
………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………
……………………………………………….…………………………………………
………………………………………….………………………………………………
4. Đề nghị của người hướng dẫn:.………………………………………….......
…………………………………………………….……………………………………
……………………………………………….…………………………………………
………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………
……………………………………………….…………………………………………
………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………
……………………………………………….…………………………………………
………………………………………….………………………………………………
Người hướng dẫn khoa học
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu Bản kiểm điểm trong quá trình thực hiện nghiên cứu sinh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
BẢN KIỂM ĐIỂM
TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH
Họ và tên nghiên cứu sinh:.…………………..………………Khóa……..........
Sinh ngày: …………………………………………………………….................
Đơn vị công tác: ……………………….…….…………………………..............
Tên đề tài luận án: “............................................................................................
......................................................................................................................................”,
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Văn A.
Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Văn B.
Căn cứ Kế hoạch số ......./KH-T48 ngày ...... tháng ...... năm ...... của Hiệu trưởng
Trường Đại học CSND v/v tổ chức đào tạo nghiên cứu sinh khóa.....; tôi xin tự kiểm
điểm quá trình nghiên cứu sinh như sau:
1. Về nhận thức, tư tưởng:
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
2. Về thực hiện chương trình, kế hoạch học tập các chuyên đề tiến sĩ:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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3. Về quá trình thực hiện luận án (việc chấp hành quy định về thực hiện luận
án tiến sĩ, chế độ khai thác, bảo mật tài liệu, số liệu; việc đảm bảo tiến độ thực hiện
luận án; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện luận án): ......................................
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
4. Về việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, Quy định của Ngành, chế độ
công tác của đơn vị và yêu cầu của người hướng dẫn trong thời gian thực hiện
luận án: ……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
Đến nay, tôi đã hoàn thành chương trình học tập và hoàn thiện luận án theo đúng
kế hoạch, yêu cầu của Nhà trường. Kính đề nghị Trường Đại học CSND cho phép tôi
được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
NGƯỜI LÀM KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO
KHOA ĐT SĐH & BDNC

XÁC NHẬN CỦA HAI
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Nơi học viên đang công tác)
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Mẫu Xác nhận số liệu thực hiện luận án tiến sĩ
......................................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.........................................................
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày….. tháng…. năm....

Kính gửi: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
Phòng...................................................... Công an tỉnh/thành phố:.........................
có nhận được luận án tiến sĩ với đề tài: “......................................................................
....................................................................…………………………………………….
....................................................................…………………………………………” .
Do đồng chí: …………………………...................................... thực hiện.
Sau khi nghiên cứu luận án chúng tôi có nhận xét như sau:
1. Về tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu: ……………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
2. Tính xác thực của những tài liệu, số liệu được sử dụng trong luận án:.........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
3. Kết quả nghiên cứu của luận án:
- Kết quả nghiên cứu về lý luận: .......……………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
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- Kết quả khảo sát, phân tích thực trạng; những nhận xét, đánh giá đã nêu trong
luận án: .……………………………………………………................………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
- Tính khoa học và khả thi của những giải pháp được trình bày trong luận án:
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
3. Kiến nghị hoặc đề xuất của đơn vị (nếu có): ..…………………………….......
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ghi rõ cấp bậc, chức vụ
Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu Bản kê khai thông tin phục vụ việc cấp bằng tiến sĩ
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN
PHỤC VỤ VIỆC CẤP BẰNG TIẾN SĨ
(nghiên cứu sinh phải khai nhận chính xác thông tin theo mẫu này
và nộp kèm hồ sơ bảo vệ luận án cấp trường, đây là nội dung thông tin để cấp bằng,
trường hợp nghiên cứu sinh không kê khai hoặc kê khai không chính xác
sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm)
1. Họ tên: …………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh:……………………………..
2. Dân tộc: ………………………; Giới tính…………………; Quốc tịch:…………………………………..
3. Nơi sinh (huyện, tỉnh):…………………………………………………………………………………………………………
4. Quê quán (huyện, tỉnh):…………………………………………………………………………………………………………
5. HKTT (số nhà, xã, huyện, tỉnh):………………………………………………………………………………………………
6. Cấp bậc:……………………………………Chức vụ:……………………………………………………………………….
7. Đơn vị công tác (ghi rõ đến tổ, đội):………………………………………………………………………………………
8. Các số điện thoại liên lạc (cá nhân, cơ quan và nhà riêng):………………………………………………………
Mail:…………………………………………………………. Ngày bảo vệ luận án: …………….:…………...........
Tôi xin cam đoan những nội dung đã kê khai trên đây là hoàn toàn chính xác,
nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Người kê khai
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu Báo cáo v/v chỉnh sửa luận án
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………….., ngày…... tháng…... năm 2014

BÁO CÁO
V/v chỉnh sửa luận án theo ý kiến của Hội đồng....................................
Kính gửi:

- Hội đồng ..........................................................…..
- Khoa Đào tạo SĐH & BDNC.

Tôi tên: ………………………………………………………................................
Đơn vị công tác: ………………………………………………………..................
Là nghiên cứu sinh khóa ..........................của Trường Đại học CSND.
Tên đề tài luận án: ………………………………………………………….........
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Văn A
Hướng dẫn 2: GS, TS Nguyễn Văn B
Chuyên ngành: ................................................. - Mã số: ........................................
Ngày…………..., Hội đồng ..................…..... đã tổ chức họp hội thảo cấp.....
(hoặc đánh giá cấp cơ sở) đối với luận án. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Hội đồng,
tôi xin báo cáo việc tiếp thu, chỉnh sửa luận án như sau:
1. Đối với phần mở đầu của luận án:
- Ý kiến của hội đồng: ......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
- Giải trình việc chỉnh sửa của học viên:...........................................................
.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Đối với Chương 1 của luận án:
- Ý kiến của hội đồng: ......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
- Giải trình việc chỉnh sửa của học viên:...........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Đối với Chương 2 của luận án:
- Ý kiến của hội đồng: ......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
- Giải trình việc chỉnh sửa của học viên:...........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Đối với Chương 3 của luận án:
- Ý kiến của hội đồng: ......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
- Giải trình việc chỉnh sửa của học viên:...........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Chỉnh sửa hình thức, lỗi chính tả trong luận án:
- Ý kiến của hội đồng: ......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
- Giải trình việc chỉnh sửa của học viên:...........................................................
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Chỉnh sửa vấn đề khác
- Ý kiến của hội đồng: ......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
- Giải trình việc chỉnh sửa của học viên:...........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(Lưu ý: Báo cáo chỉnh sửa của học viên cần giải trình chi tiết những vấn đề cần
chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng, bằng bản đánh máy và gửi về Khoa Đào tạo SĐH &
BDNC (kèm theo 01 cuốn luận án đã chỉnh sửa) để kiểm tra chậm nhất 10 ngày sau
khi bảo vệ luận án).
NGHIÊN CỨU SINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA

XÁC NHẬN CỦA

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN PHỤ

XÁC NHẬN CỦA
CHỦ TRÌ HỘI ĐỒNG
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Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND
KHOA ĐT SĐH & BDNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ....... năm 20....
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Họ và tên học viên: …………………
Đơn vị công tác: …………………….
Khóa: ………………….. Lớp: …………………..
Hình thức đào tạo: Không tập trung
Tên đề tài luận án : ………………………..
Chuyên ngành: ……………. Mã số...................
1. Đơn xin bảo vệ luận án của học viên (1 bản)
2. Đề nghị của người hướng dẫn cho học viên được bảo vệ luận án (1 bản)
3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng Nhà nước (1 bản)
4. Bảng kết quả học tập cao học (1 bản)
5. Lý lịch khoa học của học viên (1 bản)
6. Văn bản về những thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có)
7. Luận án (1quyển)
8. Quyển tóm tắt luận án (1 quyển)
10. Tóm tắt luận án (1 bản)
11. Đĩa CD (ghi luận án, quyển tóm tắt, tóm tắt Anh-Việt) (1 đĩa)
12. Ảnh màu cỡ 3x4 (2 chiếc)
TP Hồ Chí Minh, ngày
Học viên

tháng

năm

Cán bộ tiếp nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Thời hạn nhận ý kiến trả lời của Khoa ĐT SĐH & BDNC: ........../.........../...........
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Mẫu đơn xin kéo dài thời gian Nghiên cứu sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

ĐƠN XIN KÉO DÀI THỜI GIAN NGHIÊN CỨU SINH
Kính gửi:

Ban Giám hiệu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tên tôi là: ....................................................................................................................... ..
Ngày sinh : ……………………………………………………………………...............
Nơi sinh : ………………………………………………………………………..............
Hiện đang là nghiên cứu sinh khóa ………….................................Năm : ......................
Chuyên ngành : …………………………………… Mã số : ……………………...........
Tên đề tài luận án: ...........................................................................................................
Người hướng dẫn khoa học: .............................................................................................
Những công việc đã hoàn thành đến thời điểm xin tạm ngừng (kèm theo minh chứng,
nếu có):
...........................................................................................................................................
Lý do xin tạm ngừng: .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
Thời gian xin kéo dài: ………. Tháng (từ ….. đến…..)
Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
cho phép tôi được kéo dài thời gian nghiên cứu sinh để thực hiện luận án tiến sĩ. Xin trân
trọng cảm ơn.
………, ngày…… tháng….. năm ……
Nghiên cứu sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA
NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH

XÁC NHẬN CỦA
NGƯỜI HƯỚNG DẪN PHỤ

XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC (cấp tỉnh)
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Mẫu Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án (Tiếng Việt)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Tên luâ ̣n án: “........................................................................................................
......................................................................................................................................”.
Chuyên ngành: ............................................................ Mã số: ...............................
Tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn A,

Khóa đào tạo ........ Năm: ..............

Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Văn A.
Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Văn B.
Tên cơ sở đào ta ̣o: Đại học Cảnh sát nhân dân - Bô ̣ Công an
Những đóng góp mới của luận án:
1. Về mặt lý luận, học thuật:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Về mặt thực tiễn (những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu,
khảo sát):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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3. Về dự báo và giải pháp (những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên
cứu, khảo sát):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(bản Trang thông tin Tiếng Anh có Nội dung như bản Trang thông tin Tiếng Việt)
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 1 năm 2015
Nghiên cứu sinh

XÁC NHẬN CỦA
NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH

XÁC NHẬN CỦA
NGƯỜI HƯỚNG DẪN PHỤ

