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QUY ĐỊNH 

 

Sinh viên thực hiện tiểu luận trên file DOC hoặc DOCX và gửi vào UPM 

trước 19h00 ngày 15/8/2021. 

 Hình thức: 

 - Khổ giấy A4; 

 - Lề trái: 3.5cm,  lề phải, trên, dưới: 2cm 

 - Kiểu chữ: Times New Roman 

 - Cỡ chữ: 14 

 - Độ dãn dòng: 1.5 lines 

 - Đánh số trang: dưới, giữa 

 LƯU Ý ĐẶC BIỆT:  

 - Nếu bài tiểu luận được trích dẫn từ tài liệu khác thì phải dẫn nguồn trích 

dẫn theo cách: Tên tác giả (năm công bố), tên tác phẩm, nơi công bố. Ví dụ: Vũ 

Cao Đàm  (2007), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất 

bản Giáo dục, Hà Nội. 

 - Bài tiểu luận sẽ nhận ĐIỂM KHÔNG, nếu được sao chép từ bất kỳ một tài 

liệu nào (mà không dẫn nguồn); 

 - Bài tiểu luận sẽ nhận ĐIỂM KHÔNG, nếu được sao chép từ bài tiểu luận 

khác (dù chỉ sao chép 1 câu). 

 Nội dung (trang sau): 
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TIỂU LUẬN HỌC PHẦN 

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

MÃ SỐ MNS 10532 

 

 Họ và tên sinh viên:… 

 Mã sinh viên:… 

 Mã lớp học phần:… 

 

Anh/Chị hãy xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học dạng giải pháp theo 

trình tự sau đây. 

Sự kiện khoa học: Các cơ quan quản lý nhà nước đã tích cực trong việc ban 

hành các chính sách ứng phó và ngăn ngừa dịch bệnh Covid – 19 tại Việt Nam 

song hiện nay do sự thiếu ý thức của một số cá nhân khiến các vùng vàng và vùng 

đỏ (vùng có ca nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm) đang ngày càng mở rộng tại các đô 

thị lớn của đất nước, đặt vấn đề kiểm soát tốc độ lây lan virus SARS-CoV-2  trong 

cộng đồng trở thành một thách thức. Sự thu hẹp của vùng xanh (vùng chưa có ca 

nhiễm, hoặc không còn nguy cơ lây nhiễm) đem đến những lo ngại lớn trong xã hội 

và đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng. 

1. Phân tích sự kiện khoa học 

 Mục này có độ dài khoảng 1,5 trang A4 cần nêu được: 

 - Khái quát sự kiện khoa học; 

- Tác động “âm tính”/tác động của sự kiện khoa học theo hướng không mong 

muốn; 

 - Từ đó nêu được sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu. 

2. Đặt tên đề tài nghiên cứu  

Lưu ý: tên đề tài nhất thiết phải có “tư tưởng nghiên cứu”/“luận điểm khoa 

học” về giải pháp.  
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3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

4. Phạm vi nghiên cứu 

 - Phạm vi nghiên cứu về thời gian:… 

 - Phạm vi nghiên cứu về không gian:… 

 Giải thích: tại sao lại lựa chọn phạm vi nghiên cứu này. 

5. Mẫu khảo sát 

 - Khách thể nghiên cứu:… 

 - Mẫu khảo sát:… 

 Phân tích cách chọn mẫu khảo sát và chứng minh mẫu khảo sát đã chọn đủ 

ĐẠI DIỆN cho khách thể nghiên cứu. 

6. Câu hỏi nghiên cứu 

6.1. Câu hỏi nghiên cứu chủ đạo  

6.2. Các câu hỏi nghiên cứu bổ trợ  

7. Giả thuyết nghiên cứu 

7.1. Giả thuyết nghiên cứu chủ đạo  

7.2. Các giả thuyết nghiên cứu bổ trợ  

8. Phương pháp nghiên cứu  

 Tham khảo Chương IV, Vũ Cao Đàm  (2007), Giáo trình Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội. Nhất thiết cần phân tích: 

8.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu  

Tham khảo Chương IV, Vũ Cao Đàm  (2007) để viết mục này. 

 Thống kê ít nhất 5 tài liệu có thật (khuyến khích có tài liệu được công bố ở 

nước ngoài) ghi theo mẫu: 

 - Tên tác giả (năm công bố), tên tác phẩm, nơi công bố. Ví dụ: Vũ Cao Đàm  

(2007), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Hà Nội. 
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 - Cần nêu rõ:  

 + Tài liệu tham khảo dành cho chương 1, gồm:… 

 + Tài liệu tham khảo dành cho chương 2, gồm:… 

 + Tài liệu tham khảo dành cho chương 3, gồm:… 

8.2. Phương pháp phỏng vấn 

Tham khảo Chương IV, Vũ Cao Đàm  (2007) để viết mục này. 

Cần nêu: 

- Nhóm đối tượng được phỏng vấn:… 

- Trong mỗi nhóm: nêu từng đối tượng được phỏng vấn, mỗi đối tượng cần 

soạn sẵn một/nhiều câu hỏi cụ thể; 

- Cách thức phỏng vấn… 

8.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

Tham khảo Chương IV, Vũ Cao Đàm  (2007) để viết mục này. 

 Phân tích phương pháp xử lý thông tin thu được qua bảng hỏi.  

 

Có thể có thêm các phương pháp khác, ví dụ: 

 - Phương pháp khảo sát thực địa; 

 - Phương pháp thực nghiệm; 

 - Phương pháp trắc nghiệm xã hội… 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: Lập đề cương chi tiết các chương của đề tài trên 

theo gợi ý (yêu cầu làm chi tiết đến tiểu mục gồm 3 số): 

 

CHƯƠNG 1…. VIẾT CHỮ IN HOA, ĐẬM, THẲNG 

1.1… Viết chữ thường, đậm, thẳng 

1.1.1…. Viết chữ thường, đậm, nghiêng 

1.1.2…. 

1.2… 
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1.2.1…. 

1.2.2…. 

1.3…. 

CHƯƠNG 2…. 

2.1… 

2.1.1…. 

2.1.2…. 

2.2… 

2.2.1…. 

2.2.2…. 

2.3…. 

 

CHƯƠNG 3…. 

3.1… 

3.1.1…. 

3.1.2…. 

3.2… 

3.2.1…. 

3.2.2…. 

3.3…. 

 

KẾT LUẬN 


