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    TØnh uû - UBND tØnh phó thä 

Trêng  ChÝnh trÞ 

  
Số:     05/HD - TCT 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

Phú Thọ, ngµy  30  th¸ng 11 n¨m 2016 

 

HƢỚNG DẪN 

Viết khóa luận tốt nghiệp cho học viên các lớp Trung cấp  

lý luận chính trị - hành chính 

 

       Căn cứ Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên Trung cấp lý 

luận chính trị - hành chính (TCLLCT - HC) ban hành kèm theo Quyết định số 

1855/QĐ - HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh. Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hướng dẫn chi tiết 

viết khóa luận tốt nghiệp cho học viên các lớp TCLLCT-HC như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu. 

Khóa luận tốt nghiệp các lớp TCLLCT - HC nhằm giúp học viên rèn luyện 

phương pháp vận dụng lý luận liên hệ với thực tiễn để phân tích một hay một số 

vấn đề cụ thể ở địa phương, đơn vị công tác; tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải 

pháp, đề xuất, kiến nghị có tính khả thi. Qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất 

lượng học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của cá nhân và đơn vị, địa phương 

cơ sở. 

Giúp học viên củng cố, hệ thống kiến thức đã được trang bị, rèn luyện kỹ 

năng viết, kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập, xây dựng các chương trình công 

tác, đề tài, đề án khoa học. 

          2. Đối tƣợng, điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp. 

- Đối tượng: Học viên được đào tạo theo chương trình TCLLCT - HC hệ 

chính quy tập trung và hệ vừa làm, vừa học. 

- Điều kiện: Học viên phải học đủ các phần học và tham gia các hoạt động 

trong chương trình đào tạo; Điểm trung bình các phần học, môn học đạt từ 7,0 trở 

lên, không có điểm phần học, môn học dưới 6,0; Không thi lại; Trong thời gian học 

tập, học viên không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 
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2. Tỷ lệ học viên viết khóa luận tốt nghiệp:     

           - Trước khi kết thúc khoá học 30 ngày, Ban Giám hiệu giao cho phòng Đào 

tạo thông báo danh sách dự kiến học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp và 

danh mục các đề tài khóa luận. 

          - Tỷ lệ học viên viết khóa luận tốt nghiệp của mỗi lớp không quá 25% tổng 

số học viên của lớp học, lấy từ cao xuống thấp theo điểm trung bình cộng các phần 

học, môn học. 

         - Học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng thi 

tốt nghiệp thì báo cáo bằng văn bản với chủ nhiệm lớp và Trưởng phòng Đào tạo, 

Trưởng phòng Đào tạo báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định. 

        3. Lựa chọn đề tài và phân công ngƣời hƣớng dẫn khóa luận tốt nghiệp  

        - Sau khi phòng Đào tạo công bố danh sách học viên đủ điều kiện viết khóa 

luận tốt nghiệp, học viên chọn và đăng ký đề tài phù hợp 

        - Căn cứ tên đề tài học viên đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp và danh sách 

giảng viên hướng dẫn do khoa đề xuất, phòng Đào tạo tổng hợp trình Hiệu trưởng 

quyết định phân công giảng viên hướng dẫn. Một giảng viên hướng dẫn không quá 

03 học viên/01 lớp. 

       - Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp là giảng viên có thời gian giảng dạy 

tại trường chính trị tỉnh từ 10 năm trở lên hoặc giảng viên chính trở lên hoặc giảng 

viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ có thời gian giảng dạy ở trường chính trị tỉnh từ 02 

năm trở lên. 

4. Trách nhiệm của giảng viên hƣớng dẫn. 

Giảng viên được phân công có trách nhiệm hướng dẫn học viên xây dựng đề 

cương, sưu tầm tư liệu, hướng đi thực tế, cách viết, cách trình bày, chỉnh sửa nội 

dung để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp.  

5. Yêu cầu của khóa luận tốt nghiệp. 

a. Về nội dung 

Khóa luận tốt nghiệp giải quyết một hoặc một số vấn đề cụ thể của công tác 

lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, giúp học viên rèn luyện phương pháp vận dụng lý luận, 

liên hệ thực tiễn và đưa ra những giải pháp, kiến nghị trong công tác. 
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b- Về bố cục 

Khóa luận tốt nghiệp được bố cục thành 3 phần:  

A. Mở đầu: Gồm 6 nội dung 

1- Lý do chọn đề tài; 

2- Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu; 

3- Phạm vi, thời gian nghiên cứu; 

4- Phương pháp nghiên cứu; 

5- Tài liệu tham khảo; 

6- Kết cấu của khóa luận. 

B. Nội dung: gồm 3 chương 

Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Nêu những cơ sở lý luận liên quan đến đề tài viết khóa luận. 

Chƣơng II: THỰC TRẠNG 

 2.1. Đặc điểm tình hình của địa phương 

                      2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

       Khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, diện tích, khí hậu, hệ thống giao 

thông (thủy, bộ) , địa hình …v.v. 

                        2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

       Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dân số, dân tộc 

(nhấn mạnh những yếu tố đặc thù liên quan mật thiết với đề tài đang nghiên cứu). 

                       2.1.3. Thuận lợi, khó khăn 

                2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu  

                    2.2.1. Những kết quả đạt được (đánh giá, có số liệu minh họa từng 

năm) 

                    2.2.2. Hạn chế 

                    2.2.3. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế (chủ quan, khách quan) 

Chƣơng III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 

          3.1. Phương hướng chung 

          3.2. Giải pháp 

           3.3. Kiến nghị 
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C. Kết luận 

Khái quát lại nội dung nghiên cứu của đề tài cả về mặt lý luận và thực tiễn, 

khẳng định tính khoa học, khả thi của các kết luận được rút ra từ việc nghiên cứu 

đề tài. 

c. Về hình thức trình bày 

- Khóa luận tốt nghiệp được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, đóng bìa 

(bìa cacton và bìa lót).  

- Cỡ chữ, kiểu chữ viết khóa luận quy định như sau: kiểu chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 14, dãn dòng 1,5 lines, lề trên, lề dưới 2,5 cm, lề trái 3,5 cm, lề 

phải 2 cm, số thứ tự trang được đánh ở giữa phía dưới trang giấy; 

- Khóa luận có độ dài từ 25 - 30 trang (không kể bìa, phụ lục); 

- Khóa luận có các phụ lục sau:  

      + Trang mục lục (vị trí sau bìa lót) 

      + Trang danh mục tài liệu tham khảo (vị trí sau trang kết luận) 

      + Xác nhận của địa phương nơi học viên về nghiên cứu (Nhận xét viết 

tay, có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu); vị trí sau trang danh mục tài 

liệu tham khảo. 

     + Nhận xét và chấm điểm của giảng viên chấm khóa luận (trang cuối) 

   d- Số lượng 

Sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp học viên nộp 02 quyển cho giáo 

viên chủ nhiệm lớp để nộp về phòng Đào tạo. Sau khi chấm và vào điểm xong, một 

quyển chuyển cho giảng viên hướng dẫn, một quyển lưu ở phòng Đào tạo nhà 

trường. 

6. Tổ chức thực hiện. 

- Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết báo cáo Hiệu trưởng quyết định 

phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận và công bố danh mục các đề tài để 

học viên lựa chọn viết khóa luận. 

- Các khoa có trách nhiệm xây dựng các đề cương khóa luận theo đúng nội 

dung và hình thức đã được Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường phê duyệt. Bộ 

đề cương khóa luận là căn cứ để hướng dẫn và chấm khóa luận. 
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- Lịch giảng viên hướng dẫn học viên viết khóa luận, thời gian học viên viết 

khóa luận được thể hiện trong kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp của lớp do phòng 

Đào tạo xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt. Địa điểm giảng viên hướng dẫn học 

viên tại Trường Chính trị tỉnh. 

- Giảng viên được phân công hướng dẫn học viên viết khóa luận phải tuân 

thủ nghiêm túc những nội dung quy định trong hướng dẫn này. Giảng viên không 

được phép đưa bản in đề cương khóa luận đã được duyệt hoặc làm thay đề cương 

khóa luận cho học viên. Nghiêm cấm giảng viên cung cấp khóa luận mẫu cho học 

viên dưới mọi hình thức. 

- Học viên được chủ động chọn đề tài viết khóa luận gắn với nhiệm vụ 

chuyên môn công tác được giao, Ban Giám hiệu sẽ sắp xếp, điều tiết cho phù hợp. 

- Phòng Đào tạo có trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định thành 

lập Hội đồng chấm khóa luận trên cơ sở danh sách giảng viên tham gia chấm do 

khoa đề xuất và tổng hợp kết quả báo cáo Hiệu trưởng theo Quy chế của Học viện. 

Mỗi khóa luận tốt nghiệp do 02 giảng viên chấm độc lập. Trong trường hợp 02 

người chấm lệch nhau từ 2,0 điểm trở lên thì Chủ tịch Hội đồng phân công giảng 

viên chấm lại và quyết định.  

          - Nếu phát hiện tiểu luận có sự sao chép (trong nhóm hoặc khóa trước) sẽ trừ 

từ 30% đến 50% số điểm của khóa luận tùy theo mức độ giống nhau.  

Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp được thực hiện ở tất cả các lớp đào tạo 

Trung cấp LLCT - HC. Thời gian bắt đầu từ tháng 01 năm 2017. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc có quy định mới của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ xem xét bổ 

sung, sửa đổi cho phù hợp. 

N¬i nhËn: HiÖu trëng 

- Ban Gi¸m hiÖu; 

- L·nh ®¹o c¸c khoa, phßng; 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

                    NguyÔn V¨n S¸ch 

- Lu VT, §T. 

 

 


