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TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VÀ  

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC SINH SINH VIÊN 

NĂM HỌC 2020-2021 
 

A. NỘI DUNG BÁO CÁO: Nêu rõ, đầy đủ theo các nội dung sau: 

1. Nêu thực trạng, tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có công 

trình, sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu… 

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, công trình, nêu 

sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm 

vụ, công tác. 

3. Tên công trình, sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu. 

4. Nội dung/sản phẩm của công trình/ sáng kiến/ giải pháp trong công tác/ đề tài 

nghiên cứu, kế hoạch và phân công triển khai thực hiện, chi phí … 

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến: Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế, 

có thể áp dụng vào đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào. Nếu có tổ chức, cá nhân nào đã 

áp dụng thì minh chứng cụ thể. 

6. Thời điểm áp dụng. 

7. Hiệu quả mang lại. 

8. Đề xuất (nếu có). 

B. HÌNH THỨC BÁO CÁO: 

1. Hình thức báo cáo: 

1.1 Khổ giấy: A4 (210 mm x 297 mm)  

1.2 Chữ trong phần nội dung: Kiểu chữ - Font: Times New Roman, Font size: 13, 

giãn dòng: Multiple: 1,3. 

1.3 Canh lề: Trái (Left): 3 cm; Phải (Right): 2.5 cm; Trên (Top): 2 cm; Dưới 

(Botton): 2 cm.  

2. Qui định thứ tự sắp xếp trong báo cáo: 

2.1 Bìa ngoài: Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu  

o Tên cơ quan chủ quản, tên Trường, tên Khoa. 

o “Nghiên cứu Khoa học năm học 2020-2021”. 

o Tên Đề tài: …………………………………… 

o Tên Giảng viên hướng dẫn. 

o Tên Tác giả/ Nhóm Tác giả.  

o Tháng năm hoàn thành báo cáo. 
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2.2 Bìa trong: Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu  

o “Nghiên cứu Khoa học năm học 2020-2021”. 

o Tên Đề tài:…………………………………… 

o Xác nhận của Trưởng khoa, Giảng viên hướng dẫn, của chủ nhiệm Đề tài: 

ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ. 

o Địa điểm, ngày tháng năm hoàn thành báo cáo. 

2.3. Đề cương thuyết minh đề tài NCKH:  

o Bản Photo Đề cương thuyết minh đề tài NCKH đã chỉnh sửa sau Sơ tuyển, 

đã nộp Phòng Khoa học Công nghệ.  

2.4. Mục lục  

2.5. Danh mục từ viết tắt, danh mục bảng, hình, biểu đồ/ sơ đồ. 

2.6. Phần nội dung của báo cáo (Bắt đầu đánh số trang là Trang 1). 

2.7. Tài liệu tham khảo (Nếu có). 

2.8. Phần phụ lục. 

 

Lưu ý: 

Đĩa CD phải Dán, có in các nội dung: Tên Tác giả, “Đề tài NCKH”: Tên đề tài, 

Năm học thực hiện đề tài;  

Đĩa phải có bao đựng đĩa (Mỗi đĩa đựng trong 1 bao riêng – Không dùng hộp 

cứng). 


