
  

HƯỚNG DẤN  

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ 

 

1. Về thể thức 

Báo cáo tổng kết đề tài được in trên khổ giấy A4, Font unicode, Time New Roman, 

Size 13, Top 2cm, Bottom 2.0cm, Left 3cm, Right 2.0cm. Đánh số trang ở giữa cuối trang. 

2. Về cấu trúc 

       Báo cáo tổng kết trình bày theo trình tự sau  

1) Trang bìa; 

2) Trang bìa phụ; 

3) Danh sách thành viên tham gia và đơn vị phối hợp chính (nếu có);  

4) Mục lục; 

5) Danh mục bảng biểu; 

6) Danh mục các chữ viết tắt; 

7) Nội dung chính của báo cáo gồm: 

7.1 Mở đầu: Bao gồm tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở 

trong và ngoài nước; tính cấp thiết; mục tiêu; cách tiếp cận; phương pháp nghiên cứu, 

đối tượng và phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu… 

7.2 Nội dung: Bao gồm các kết quả nghiên cứu (Nội dung kết quả nghiên cứu; 

đánh giá về các kết quả đạt được, tính chính xác và tin cậy của kết quả, ý nghĩa của 

các kết quả….). 

7.3 Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và 

kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định 

hướng nghiên cứu trong tương lai (nếu có). 

8) Tài liệu tham khảo tiếng Việt, tiếng Anh, ngôn ngữ khác (tên tác giả được xếp 

theo thứ tự abc); 

9) Phụ lục (nếu có) ; 

10) Bài báo, bài viết công bố công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài (photo trang 

bìa, trang mục lục công bố bài báo khoa học và toàn văn bài báo, bài viết). 
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