
HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC  
ĐỂ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ 

(Dành cho những NCS trúng tuyển trước 18/5/2017) 
 

1. Điều kiện để được bảo vệ cấp cơ sở: 
- Hoàn thành đủ các môn thuộc học phần bổ sung chương trình ThS (nếu 

có) và học phần thuộc trình độ tiến sĩ theo đúng qui chế đào tạo tín chỉ 
của Bộ GD và ĐT  

- Đã bảo vệ 3 chuyên đề (đạt 5 điểm trở lên/1 chuyên đề)  
- Có 2 bài báo tại báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành thuộc danh mục 

tạp chí của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước theo qui định của Bộ 

GD-ĐT (bài báo được trích dẫn từ luận án) 

- Có Quyết định hội đồng đạo đức của trường ĐHYTCC 

- Có chứng chỉ tiếng Anh theo qui đinh (còn thời hạn 1 năm) 
- Lệ phí bảo vệ luận án cấp cơ sở (photo phiếu thu) và xác nhận đã hoàn thành tất 

cả các khoản thu theo qui định của trường ĐHYTCC của phòng CTSV và 

phòng TCKT  
 

2. Tài liệu chuẩn bị trước Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở (nộp tại phòng 
QLĐTSĐH) 

- 08 quyển luận án hoàn thiện: bìa màu và mica, đóng quyển theo đúng qui định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo (xóa toàn bộ tên NCS và giáo viên hướng dẫn) 

- 08 quyển Các bài báo và công trình nghiên cứu: bìa màu và mica, đóng quyển 

theo đúng qui định của Trường ĐH Y tế công cộng: đóng theo thứ tự: trang bìa 

tạp chí, trang mục lục của tạp chí và toàn văn bài báo (xóa toàn bộ tên NCS và 

giáo viên hướng dẫn) 

- Đơn xin bảo vệ Hội đồng cấp cơ sở (Có chữ ký của NCS và Giáo viên hướng 

dẫn) 

- Danh sách dự kiến gửi tóm tắt luận án (tối thiểu 5 đơn vị và 15 cá nhân: yêu 

cầu: mỗi đơn vị không quá 3 cá nhân, trình độ từ TS trở lên và đúng chuyên 

ngành của luận án) 

- Chứng chỉ tiếng Anh (có công chứng) 

- Quyết định Hội đồng đạo đức 

 

3. Tài liệu phải nộp lại  sau Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở (nộp tại phòng 
QLĐTSĐH): 

- 01 quyển luận án đã chỉnh sửa 

- 01 biên bản giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ có chữ ký của NCS, Giáo viên 

hướng dẫn, 02 phản biện, chủ tịch Hội đồng 
• Đối với những luận án không phải bổ sung thêm số liệu: NCS cần nộp lại 

cho phòng QL ĐT SĐH muộn nhất 4 tuần tính từ ngày bảo vệ 
• Đối với những luận án phải bổ sung thêm số liệu: NCS cần nộp lại cho 

phòng QL ĐT SĐH muộn nhất từ 3 - 6 tháng tính từ ngày bảo vệ (cụ thể 
từng trường hợp sẽ do Hội đồng quyết định) 
 

 

 


