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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 2145/HD-ĐHKHTN Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021 

 

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN  

TỐT NGHIỆP THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN  
 

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn 1598/ĐHQGHN-ĐT ngày 28/5/2021 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức bảo vệ luận án trực tuyến cho NCS là người nước 

ngoài nhằm ứng phó với dịch Covid-19. 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn một số nội dung và quy trình tổ 

chức đánh giá khóa luận, luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến như sau: 

1. Yêu cầu chung 

Việc bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến được thực hiện trong trường hợp không tổ 

chức được bảo vệ tốt nghiệp tập trung, khi người học đáp ứng đủ các điều kiện bảo vệ 

khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo quy định của quy chế đào tạo hiện hành.  

Việc tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến phải bảo đảm đáp ứng những yêu cầu 

sau:  

- Tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu và số lượng thành viên hội đồng 

đánh giá khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp (sau đây gọi chung là hội đồng);  

- Thông tin về buổi bảo vệ tốt nghiệp được cung cấp đến các đơn vị, cá nhân có 

liên quan và công khai trên website của Nhà trường trong đó nêu rõ: địa điểm, thành 

phần tham dự và cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến.  

- Được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học (bằng văn 

bản); các thành viên hội đồng, người học phải được chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để 

sử dụng các thiết bị, phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến trước buổi bảo vệ;  

- Diễn biến của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ 

và lưu trữ kèm theo hồ sơ của người học;  

- Biên bản của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến (bao gồm cả quyết nghị của 

hội đồng) do Thư kí hội đồng chịu trách nhiệm ghi chép và công khai ngay trong buổi 

bảo vệ tốt nghiệp, sau đó được gửi đến các thành viên hội đồng tham gia buổi bảo vệ 

và người học để xác nhận và gửi lại cơ sở đào tạo cùng phiếu đánh giá của từng thành 

viên hội đồng;  

- Phần mềm hỗ trợ truyền hình trực tuyến và cơ sở hạ tầng kết nối tổ chức các 
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buổi bảo vệ trực tuyến phải bảo đảm độ an toàn, tính bảo mật, chất lượng về âm thanh, 

hình ảnh kết nối tới tất cả các cá nhân tham gia.  

- Phòng Đào tạo, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Phòng Tổ 

chức cán bộ - Hành chính, các Khoa cùng phối hợp tổ chức buổi bảo vệ trực tuyến. 

- Kinh phí chi cho các hội đồng họp theo hình thức trực tuyến áp dụng như họp 

theo hình thức trực tiếp (theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành). 

2. Quy trình tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp: 

2.1. Chuẩn bị cho buổi bảo vệ: 

- Các thành viên hội đồng có giấy xác nhận thời gian, hình thức bảo vệ (Mẫu 

01) gửi tới Khoa. 

- Khoa hỗ trợ các thành viên hội đồng trong việc sử dụng các thiết bị, phần 

mềm hỗ trợ họp trực tuyến. 

- Thành phần tham dự buổi bảo vệ gồm: sinh viên, các thành viên hội đồng và 

các đại biểu (nếu có). 

2.2. Tiến trình bảo vệ: 

- Đối với các chương trình đào tạo đặc biệt, đại diện Khoa tuyên bố lí do, công 

bố quyết định thành lập Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp, giới thiệu đại biểu và 

mời Chủ tịch hội đồng điều khiển buổi bảo vệ. Đối với chương trình đào tạo chuẩn, 

Chủ tịch hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng và điểu khiển buổi bảo vệ. 

- Chủ tịch hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt bảo đảm điều kiện 

(theo quy chế) để Hội đồng có thể làm việc. 

- Sinh viên trình bày nội dung khoá luận trong thời gian không quá 15 phút. 

- Các phản biện đọc nhận xét (nếu vắng mặt thì Thư kí hội đồng đọc). 

- Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi để kiểm tra kiến thức và trình 

độ của sinh viên. 

- Sinh viên trả lời những câu hỏi nêu ra. 

- Người hướng dẫn nhận xét về quá trình nghiên cứu và học tập của sinh viên. 

- Các thành viên hội đồng cho điểm vào phiếu chấm khoá luận tốt nghiệp sau 

đó scan hoặc chụp ảnh gửi cho Thư kí hội đồng làm căn cứ tổng hợp kết quả tại thời 

điểm bảo vệ. 

- Thư kí tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng.  

- Hội đồng thảo luận (họp riêng) để thông qua kết luận và thống nhất biên bản 

buổi bảo vệ (các thành viên Hội đồng xác nhận đồng ý với kết luận và biên bản). 

- Chủ tịch hội đồng đọc kết luận và kết quả đánh giá của Hội đồng đối với khoá 

luận. 

- Sinh viên phát biểu ý kiến. 

- Chủ tịch hội đồng tuyên bố bế mạc buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. 

Toàn bộ tiến trình bảo vệ được ghi âm, ghi hình (Hội đồng thực hiện). 

Sau buổi bảo vệ, biên bản của buổi bảo vệ được gửi đến các thành viên hội 
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đồng tham gia buổi bảo vệ để xác nhận cùng bản in có chữ kí phiếu đánh giá của từng 

thành viên hội đồng (Bộ môn thực hiện).  

3. Quy trình tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ 

3.1. Chuẩn bị cho buổi bảo vệ: 

- Sau khi 02 phản biện có bản nhận xét và các thành viên hội đồng có giấy xác 

nhận thời gian, hình thức bảo vệ (Mẫu 02), Khoa gửi hồ sơ và giấy mời trong đó có 

thông tin liên quan đến buổi bảo vệ (thời gian, hình thức họp, phần mềm hỗ trợ và các 

thông tin liên quan) tới các thành viên hội đồng, đại diện Phòng Đào tạo, cán bộ hướng 

dẫn, các đại biểu.  

- Khoa hỗ trợ các thành viên hội đồng trong việc sử dụng các thiết bị, phần 

mềm hỗ trợ họp trực tuyến. 

- Thành phần tham dự buổi bảo vệ trực tuyến gồm: học viên, đại diện Khoa, đại 

diện Phòng Đào tạo, đại diện cán bộ hướng dẫn, các thành viên hội đồng và các đại 

biểu (nếu có). 

3.2. Tiến trình bảo vệ: 

- Đại diện Khoa tuyên bố lí do, công bố quyết định thành lập Hội đồng chấm 

luận văn thạc sĩ, giới thiệu đại biểu và mời Chủ tịch hội đồng điều khiển buổi bảo vệ; 

- Chủ tịch hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt bảo đảm điều kiện 

(theo quy chế) để Hội đồng có thể làm việc. 

- Thư kí hội đồng đọc lí lịch khoa học và thông báo kết quả học tập của học 

viên. 

- Học viên trình bày nội dung luận văn trong thời gian không quá 20 phút. 

- Các phản biện đọc nhận xét (nếu vắng mặt thì Thư kí hội đồng đọc). 

- Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi để kiểm tra kiến thức và trình 

độ của học viên. 

- Học viên trả lời những câu hỏi nêu ra. 

- Người hướng dẫn đọc bản nhận xét về quá trình nghiên cứu và học tập của 

học viên (nếu vắng mặt thì Thư kí hội đồng đọc). 

- Các thành viên hội đồng cho điểm vào phiếu đánh giá luận văn sau đó scan 

hoặc chụp ảnh gửi cho Thư kí hội đồng làm căn cứ tổng hợp kết quả tại thời điểm bảo 

vệ. 

- Thư kí tổng hợp kết quả đánh giá của hội đồng.  

- Hội đồng thảo luận (họp riêng) để thông qua kết luận và thống nhất biên bản 

buổi bảo vệ (các thành viên hội đồng xác nhận đồng ý với kết luận và biên bản). 

- Chủ tịch hội đồng đọc kết luận và kết quả đánh giá của hội đồng đối với luận 

văn. 

- Đại biểu chúc mừng học viên (nếu có). 

- Học viên phát biểu ý kiến. 

- Chủ tịch hội đồng tuyên bố bế mạc buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ. 

Toàn bộ tiến trình bảo vệ được ghi âm, ghi hình và lưu dưới dạng đĩa CD trong 
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hồ sơ bảo vệ của học viên (Khoa thực hiện). 

Sau buổi bảo vệ, biên bản của buổi bảo vệ được gửi đến các thành viên hội 

đồng tham gia buổi bảo vệ để xác nhận và gửi lại lưu hồ sơ bảo vệ của học viên cùng 

bản in có chữ kí phiếu đánh giá của từng thành viên hội đồng (Khoa thực hiện).  

4. Quy trình tổ chức đánh giá/chấm luận án tiến sĩ 

4.1. Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở 

4.1.1. Chuẩn bị cho buổi bảo vệ: 

- Sau khi các thành viên hội đồng có bản nhận xét và giấy xác nhận thời gian, 

hình thức bảo vệ (Mẫu 03), Khoa gửi hồ sơ và giấy mời trong đó có thông tin liên 

quan đến buổi bảo vệ (thời gian, hình thức họp, phần mềm hỗ trợ và các thông tin liên 

quan) tới các thành viên hội đồng, đại diện Phòng Đào tạo, cán bộ hướng dẫn và các 

đại biểu.  

- Khoa hỗ trợ các thành viên hội đồng trong việc sử dụng các thiết bị, phần 

mềm hỗ trợ họp trực tuyến. 

- Thành phần tham dự buổi bảo vệ gồm: nghiên cứu sinh (NCS), đại diện Khoa, 

đại diện Phòng Đào tạo, các thành viên hội đồng, cán bộ hướng dẫn, các đại biểu (nếu 

có). 

4.1.2. Tiến trình bảo vệ: 

- Đại diện Khoa tuyên bố lí do, công bố quyết định thành lập hội đồng đánh 

giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, giới thiệu đại biểu và mời Chủ tịch hội đồng điều 

khiển buổi bảo vệ; 

- Chủ tịch hội đồng công bố thành phần hội đồng có mặt bảo đảm điều kiện để 

Hội đồng có thể làm việc. 

- Thư kí hội đồng công bố lí lịch khoa học, bảng điểm của NCS. 

- NCS trình bày tóm tắt nội dung bản dự thảo luận án tiến sĩ (không hạn chế 

thời gian). 

- Hai phản biện luận án đọc bản nhận xét dự thảo luận án (nếu vắng mặt 1 

người thì Thư kí hội đồng đọc). 

- Các thành viên và những người dự họp đặt câu hỏi hoặc thảo luận, phát biểu ý 

kiến về những kết quả đã đạt được, những vấn đề chưa đạt, những điểm cần bổ sung 

sửa chữa và NCS trả lời những câu hỏi đã đặt ra. 

- Người hướng dẫn NCS đọc nhận xét về quá trình học tập nghiên cứu của 

NCS. 

- Hội đồng họp riêng, đưa ra kết luận về kết quả của luận án (quyết nghị). Các 

thành viên hội đồng xác nhận vào phiếu nhận xét sau đó scan hoặc chụp ảnh gửi cho 

Thư kí hội đồng làm căn cứ tổng hợp kết quả tại thời điểm bảo vệ (có trong hồ sơ đã 

được gửi tới các thành viên hội đồng). 

- Hội đồng tiến hành thông qua danh sách gửi tóm tắt luận án (ít nhất 50 địa 
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chỉ). 

- Chủ tịch hội đồng công bố kết luận của Hội đồng về nội dung, kết quả và ý 

kiến của Hội đồng về bản dự thảo luận án và dự thảo tóm tắt luận án. 

- NCS phát biểu ý kiến và các đại biểu phát biểu ý kiến (nếu có). 

- Chủ tịch hội đồng cảm ơn và tuyên bố bế mạc. 

Toàn bộ tiến trình bảo vệ được ghi âm, ghi hình và lưu dưới dạng đĩa CD trong 

hồ sơ bảo vệ của NCS (Khoa thực hiện). 

Sau buổi bảo vệ, biên bản của buổi bảo vệ được gửi đến các thành viên hội 

đồng tham gia buổi bảo vệ để xác nhận và gửi lại lưu hồ sơ bảo vệ của NCS cùng bản 

in có chữ kí phiếu nhận xét của từng thành viên hội đồng (Khoa thực hiện).  

4.2. Chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia 

4.2.1. Chuẩn bị cho buổi bảo vệ: 

- Sau khi các thành viên hội đồng có bản nhận xét và giấy xác nhận thời gian, 

hình thức bảo vệ (Mẫu 04), Phòng Đào tạo tiến hành các thủ tục báo cáo Đại học Quốc 

gia Hà Nội về kế hoạch, quy trình tổ chức và hồ sơ bảo vệ chi tiết trước 1 tuần; đăng 

báo Nhân dân trước 10 ngày, gửi hồ sơ và giấy mời trong đó có thông tin liên quan đến 

buổi bảo vệ (thời gian, hình thức họp, phần mềm hỗ trợ và các thông tin liên quan) tới 

các thành viên hội đồng, đại diện Khoa, cán bộ hướng dẫn, các đại biểu.  

- Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính bố trí phòng họp hội đồng (theo yêu cầu). 

- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông bố trí cán bộ phối hợp với 

Phòng Đào tạo trong việc hỗ trợ các thành viên hội đồng trong việc sử dụng các thiết 

bị, phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến; chuẩn bị thiết bị trong phòng họp hội đồng (theo 

yêu cầu). 

- Thành phần tham dự buổi bảo vệ gồm: nghiên cứu sinh (NCS), đại diện Khoa, 

đại diện Phòng Đào tạo, các thành viên hội đồng, cán bộ hướng dẫn, các đại biểu (nếu 

có). 

4.1.2. Tiến trình bảo vệ: 

- Đại diện Phòng Đào tạo tuyên bố lí do, công bố quyết định thành lập Hội đồng 

cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ, giới thiệu đại biểu và mời Chủ tịch hội 

đồng điều khiển buổi họp. 

- Chủ tịch hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt bảo đảm điều kiện 

(theo quy chế) để Hội đồng có thể làm việc và công bố chương trình làm việc. 

- Thư kí hội đồng đọc lí lịch khoa học của NCS và các điều kiện cần thiết để 

NCS được bảo vệ luận án (về văn bằng, bảng điểm). 

- Các thành viên hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc 

mắc (nếu có) về lí lịch khoa học và quá trình đào tạo của NCS. 

- NCS trình bày nội dung luận án trong thời gian không quá 30 phút. 

- Các phản biện đọc nhận xét (nếu vắng mặt 1 người thì Thư kí hội đồng đọc). 
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- Thư kí hội đồng đọc bản tổng hợp các nhận xét khác. 

- Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi để kiểm tra kiến thức và trình 

độ nghiên cứu khoa học của NCS. 

- NCS trả lời những câu hỏi nêu ra. 

- Đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến. 

- Hội đồng họp riêng, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu (có trong hồ sơ đã được gửi 

tới các thành viên hội đồng) sau đó scan hoặc chụp ảnh gửi cho ban kiểm phiếu làm 

căn cứ tổng hợp kết quả tại thời điểm bảo vệ, kiểm phiếu, thảo luận thông qua Quyết 

nghị của Hội đồng. 

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá luận án. 

- Chủ tịch hội đồng (hoặc ủy nhiệm cho Thư kí hội đồng) đọc Quyết nghị của 

hội đồng. 

- Chủ tịch hội đồng trao lại quyền điều khiển cho đại diện Phòng Đào tạo. 

- Các đại biểu phát biểu ý kiến. 

- NCS phát biểu ý kiến. 

- Đại diện Phòng Đào tạo tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ. 

Toàn bộ tiến trình bảo vệ được ghi âm, ghi hình và lưu dưới dạng đĩa CD trong 

hồ sơ bảo vệ của học viên (Phòng Đào tạo thực hiện). 

Sau buổi bảo vệ, biên bản của buổi bảo vệ được gửi đến các thành viên hội 

đồng tham gia buổi bảo vệ để xác nhận và gửi lại lưu hồ sơ bảo vệ của học viên cùng 

bản in có chữ kí phiếu chấm của từng thành viên hội đồng (Phòng Đào tạo thực hiện).  

5. Điều khoản thi hành 

- Hướng dẫn tại công văn này không áp dụng đối với trường hợp những luận án 

tiến sĩ bảo vệ theo chế độ mật. 

- Hướng dẫn này áp dụng tương tự cho các NCS bảo vệ ở 2 cấp (đánh giá tổng 

thể luận án ở đơn vị chuyên môn và đánh giá luận án trước hội đồng đánh giá luận án). 

- Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày kí./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Các khoa (để t/h); 

- ĐHQGHN (để b/c); 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Trung tâm CNTT&TT, Phòng 

CT&CTSV, Phòng TCCB-HC, 

Phòng KH-TC (để p/h); 

- Lưu VT, ĐT, CHĐ20. 

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

(đã kí) 

 

 

  GS.TS. Lê Thanh Sơn 
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Mẫu 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

GIẤY XÁC NHẬN  

CHO PHÉP SINH VIÊN BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

Kính gửi: Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên 

 

Tôi là .................................................., là .............................. của Hội đồng 

chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên .............................................,  

ngành.................................. 

Tôi đồng ý và đề nghị Nhà trường cho phép học viên được bảo vệ khóa 

luận tốt nghiệp vào hồi ........ giờ ........ ngày ......... tháng ........ năm 20....... theo 

hình thức: 

- Trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 

- Trực tuyến theo sự tổ chức của Nhà trường: 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 20..... 

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 
                                                                  (Kí và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

GIẤY XÁC NHẬN  

CHO PHÉP HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 

Kính gửi: Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên 

 

Tôi là .................................................., là .............................. của Hội đồng 

chấm luận văn thạc sĩ khoa học cho học viên ............................................., 

chuyên ngành.................................. 

Tôi đồng ý và đề nghị Nhà trường cho phép học viên được bảo vệ luận 

văn thạc sĩ khoa học vào hồi ........ giờ ........ ngày ......... tháng ........ năm 20....... 

theo hình thức: 

- Trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 

- Trực tuyến theo sự tổ chức của Nhà trường: 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 20..... 

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 
                                                                  (Kí và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

GIẤY XÁC NHẬN  

CHO PHÉP NCS BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ 

 

Kính gửi: Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên 

 

Tôi là .................................................., là .............................. của Hội đồng 

đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS... ............................................., 

chuyên ngành.................................. 

Tôi đã đọc và có nhận xét về luận án tiến sĩ của NCS. 

Tôi đồng ý và đề nghị Nhà trường cho phép NCS được bảo vệ luận án ở 

cấp cơ sở vào hồi ............. giờ ......... ngày ........... tháng .......... năm 20....... theo 

hình thức: 

- Trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 

- Trực tuyến theo sự tổ chức của Nhà trường: 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 20..... 

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 
                                                                  (Kí và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

GIẤY XÁC NHẬN  

CHO PHÉP NCS BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐHQG 

 

Kính gửi: Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên 

 

Tôi là .................................................., là .............................. của Hội đồng 

chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS... ................................................, 

chuyên ngành.................................. 

Tôi đã đọc và có nhận xét về luận án tiến sĩ của NCS. 

Tôi đồng ý và đề nghị Nhà trường cho phép NCS được bảo vệ luận án ở 

cấp ĐHQG vào hồi ............. giờ ......... ngày ........... tháng .......... năm 20....... 

theo hình thức: 

- Trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 

- Trực tuyến theo sự tổ chức của Nhà trường: 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 20..... 

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 
                                                                  (Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 


