
 

 

YÊU CẦU VỀ VIỆC NỘP LUẬN ÁN, LUẬN VĂN TẠI THƯ VIỆN 

Để đảm bảo tốt công tác lưu trữ và số hóa tài liệu tại Thư viện, Trung tâm 

TTTV trân trọng thông báo tới học viên cao học, nghiên cứu sinh một số yêu cầu 

khi nộp luận văn, luận án tại Trung tâm như sau:  

1. Bản in (02 cuốn) phải có nội dung khớp với file toàn văn đã được Hội đồng 

đánh giá đạt yêu cầu trở lên và đóng kèm vào cuối luận văn, luận án bản chính 

hoặc bản sao các minh chứng theo thứ tự như sau:  

* Luận văn thạc sĩ:  

1. Bản giải trình chỉnh sửa luận văn có chữ ký của GVHD và chủ tịch HĐ; 

2. Kết luận của hội đồng đánh giá luận văn;  

3. Nhận xét của các phản biện. 

* Luận án tiến sĩ:  

1. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp trường và danh sách 

thành viên Hội đồng; 

2. Các bản nhận xét của tất cả thành viên Hội đồng; 

3. Biên bản và nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường; 

4. Bản giải trình chỉnh sửa luận án có xác nhận của Chủ tịch hội đồng. 

2. Đĩa CD (01 đĩa), gồm: 

- File toàn văn:  Lưu nội dung luận văn theo 2 dạng word và pdf (gồm đầy đủ 

các phần như bản in) và đặt tên theo tác giả luận văn. 

- Scan các minh chứng (đã nêu ở trên) thành 1 file pdf và đặt tên là 

KetQuaBaoVe. 

- File tóm tắt:  

+ Luận văn thạc sĩ: trình bày trên 1 trang A4, khoảng 500 từ, nêu ngắn gọn lý do 

chọn đề tài và nội dung nghiên cứu của luận văn (theo mẫu kèm theo); lưu tên 

file là “TomTat” theo 2 dạng word và pdf. 

+ Luận án tiến sĩ: trình bày trên khổ A5, khoảng 24 trang bằng tiếng Anh và 

tiếng Việt; lưu tên file là “TomTatTiengAnh” và “TomTatTiengViet” theo dạng 

pdf. Ngoài file mềm, NCS phải in và nộp 02 bộ tóm tắt đi kèm với 2 bản cứng. 



 

 

Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận luận án, luận văn của học viên, NCS thực hiện đúng 

quy định.  

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH LƯU FILE TRONG ĐĨA CD 

VD: Tên học viên là Chu Hải Đăng 

  Tạo folder là ChuHaiDang, trong đó bao gồm 5 file: 

1. ChuHaiDang.doc (nội dung đầy đủ giống bản in) 

2. ChuHaiDang.pdf (nội dung đầy đủ giống bản in) 

3. TomTat.doc  

4. TomTat.pdf  

5. KetQuaBaoVe.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MẪU TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC 

Người chưa thành niên phạm tội là dạng đối tượng phạm tội đặc biệt, nhận 

được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói 

riêng. Xuất phát từ những đặc thù của lứa tuổi, người chưa thành niên có hành vi 

phạm tội bị xử lý hình sự theo những quy định riêng tại Phần chung của Bộ luật 

Hình sự, trong đó có quy định về các hình phạt. Có thể nói pháp luật hình sự Việt 

Nam hiện nay hướng tới xây dựng một hệ thống hình phạt đối với người chưa 

thành niên mà tính chất cơ bản là giáo dục, giúp người chưa thành niên nhận thức 

rõ được sai lầm của mình, từ đó cải tạo họ trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Tuy nhiên, xét trên góc độ xây dựng pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng, các 

hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự hiện nay vẫn 

còn một số hạn chế, chưa thật sự phù hợp với yêu cầu của xu thế hội nhập cũng 

như yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm chưa thành niên. Vì vậy, tác giả đã 

lựa chọn đề tài “Hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội trong pháp 

luật hình sự Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung và các quy định của 

pháp luật hiện hành về hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, luận 

văn làm rõ khái niệm người chưa thành niên phạm tội, đặc điểm tâm sinh lý của 

họ, từ đó làm cơ sở làm rõ khái niệm và mục đích của hình phạt đối với người 

chưa thành niên phạm tội;  Nghiên cứu quy định của pháp luật một số nước như 

Nga, Trung Hoa, Nhật Bản, Thụy Điển, Anh, Thái Lan về hình phạt đối với 

người chưa thành niên phạm tội. Luận văn cũng phân tích và so sánh có hệ 

thống các quy định về hình phạt đối với người chưa thành niên của pháp luật 

hình sự Việt Nam qua các thời kỳ đồng thời nhận xét, đánh giá thực tiễn áp dụng 

các loại hình phạt này, qua đó phát hiện những quy định chưa thực sự phù hợp 

cũng như những tồn tại trong áp dụng pháp luật, từ đó tác giả đã đề xuất một số 

kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về hình phạt 

đối với người chưa thành niên phạm tội và nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt.

  


