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BỘ NỘI VỤ 
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 

 QUỐC GIA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2021 

Số:         /HD-HCQG  
   

HƯỚNG DẪN 
Viết bài tiểu luận kết thúc học phần  
chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

 
Nhằm triển khai thống nhất việc viết bài tiểu luận kết thúc học phần thuộc 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn 
bố cục và cách trình bày bài tiểu luận như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 
Học viên thuộc các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Hành chính 

Quốc gia. 
2. Thời gian thực hiện 
Theo quy định của Học viện nhằm phù hợp với điều kiện thực tiễn trong 

quá trình tổ chức đào tạo. 
3. Hướng dẫn kỹ thuật 
3.1. Bố cục và thứ tự sắp xếp các phần trong bài tiểu luận 
- Trang bìa 1 (mẫu tại Phụ lục 01); 
- Trang bìa 2 (mẫu tại Phụ lục 02); 
- Danh mục từ viết tắt (nếu có); 
- Mục lục; 
- Nội dung bài tiểu luận: 

Phần I: Mở đầu 
Phần II: Nội dung chính 
Phần III: Kết luận 

- Danh mục tài liệu tham khảo; 
- Phụ lục (nếu có); 
- Trang bìa sau. 
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3.2. Yêu cầu về nội dung: Viết bài tiểu luận dựa trên cơ sở vận dụng kiến 
thức trong các nội dung đã được học tập trong học phần. Học viên thực hiện viết 
bài tiểu luận theo các chủ đề do Khoa chuyên môn đề xuất. 

3.3 Yêu cầu về thể thức, kỹ thuật 
3.3.1 Trình bày bìa 
Bìa bài tiểu luận gồm bìa 1 (được in trên giấy bìa màu, không phủ giấy bóng 

kính) và bìa 2 (in trên giấy thường). 
3.3.2 Trình bày nội dung 
- Bài tiểu luận được đánh máy, trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch 

sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, sơ 
đồ (nếu có). 

- Sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, hệ soạn thảo 
Winword hoặc tương đương, giãn dòng từ 1,3 đến 1,5 lines; mật độ chữ bình 
thường, không kéo giãn hoặc nén khoảng cách các chữ. 

- In trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 mm x 297 mm), lề trên: 2 cm; lề 
dưới: 2 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm. 

- Bài tiểu luận có dung lượng tối thiểu 05 trang, tối đa không quá 15 trang 
(Khoa chuyên môn có thể quy định dung lượng cụ thể của bài tiểu luận căn cứ 
vào tính chất và đặc thù của học phần), không kể trang bìa, mục lục, danh mục 
bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, sơ đồ, ...Số trang bài tiểu luận được đánh ở giữa, phía 
trên mỗi trang giấy, bắt đầu từ phần “Mở đầu” và kết thúc ở phần “Kết luận”. 

- Đánh số các mục và tiểu mục 
+ Sử dụng số Ả rập, không dùng chữ số La Mã. 
+ Không chia tiểu mục quá 3 chữ số. 
+ Cần có tiêu đề cho các mục và tiểu mục. 
- Chỉ viết tắt từ, cụm từ hoặc thuật ngữ...được sử dụng từ 02 lần trở lên và 

sau lần viết tắt thứ nhất có kèm theo chữ viết đầy đủ. Chữ viết tắt được đặt trong 
ngoặc đơn. 

Ví dụ: Ủy ban nhân dân (UBND), Quản lý nhà nước (QLNN),... 
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Nếu trong bài tiểu luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục từ 
viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt) đặt ở phần đầu bài tiểu luận. 

4. Nộp bài tiểu luận kết thúc môn học 
Học viên in bài tiểu luận, đóng quyển theo quy định trên và gửi qua bưu 

điện về: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Ban Tổ chức 
cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia; đồng thời gửi bài tiểu luận bằng file mềm, 
định dạng đuôi “.pdf” (đặt tên file: Tên lớp_Họ và tên_Tên học phần) về địa chỉ 
email: khaothi@napa.vn (để phục vụ công tác rà soát, chống sao chép, trùng lặp). 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Học viện (để b/c); 
- Các Phó Giám đốc Học viện; 
- Các Phân viện trực thuộc Học viện; 
- Các Khoa chuyên môn; 
- Ban TCCB (Phòng KT và ĐBCLĐT, BD); 
- Văn phòng HV (Phòng Kiểm tra - Pháp chế); 
- Học viên cao học của Học viện; 
- Lưu: VT, SĐH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 
 
 

Lương Thanh Cường 
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