
TÊN ĐỀ TÀI  

(In hoa – đậm, size 36-42) 

KHOA NÔNG NGHIỆP 

BỘ MÔN THÚ Y 

*** 

Cán bộ hướng dẫn: 

PGS.TS./TS./ThS (Tên cán bộ hƣớng dẫn) 

BÁO CÁO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

NGÀNH THÚ Y 

Sinh viên thực hiện: 

(Tên sinh viên) 

MSSV: 

Lớp: 



• Size chữ tối thiểu: 24 

• Font: Times New Roman 

• Hạn chế quá nhiều chữ (10 dòng chữ/slide) 

• Bổ sung nhiều hình ảnh minh họa 

• Hạn chế các ứng dụng chuyển động (slide, chữ, 

hình,..) 

LƢU Ý TRÌNH BÀY PPT 



1. Đặt vấn đề 

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

3. Kết quả và Thảo luận 

4. Kết luận và Đề nghị 
 

(Có thể trình bày hình thức khác nhưng phải thể hiện 4 mục trên 

trong slide này) 

NỘI DUNG BÁO CÁO 



1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nêu bật tính cấp thiết của đề tài, lý do chọn đề 

tài,….. 

 

 

 

Mục tiêu nghiên cứu: 

- 

- 

- 



2. NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1:………. 

 

Nội dung 2:………. 

 

Nội dung 3:………. 



2. NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

Phương tiện nghiên cứu: 

* Thời gian và địa điểm nghiên cứu 



2. NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

* Đối tƣợng nghiên cứu – Dung lƣợng mẫu 



 

- Quy trình tiến hành các thí nghiệm tương ứng với từng nội dung 

nghiên cứu: nên sử dụng sơ đồ, hình vẽ; hạn chế chữ. 

- Chỉ tiêu theo dõi 

- Phương pháp xử lý thống kê  

Lưu ý: 

 

- Nếu có Hình hoặc Bảng cần minh hoạ thì phải đánh số giống như 

trong bài viết. 

- Tên Bảng ở phía trên bảng; tên Hình ở phía dưới hình. 

Phương pháp nghiên cứu: 

2. NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 



* Quy trình (tương ứng với từng nội dung nghiên cứu) 

……..  

2. NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 



* Chỉ tiêu theo dõi (tương ứng với từng nội dung nghiên cứu) 

………..  
- 

 

- 

 

- 

2. NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 



* Xử lý số liệu thống kê 

2. NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 



3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Bảng 4.1: Kết quả phân lập……. (tên Bảng và trình tự Bảng 

phải đúng như trong luận văn) 

Địa điểm 
Số lƣợng mẫu 

khảo sát (con) 

Số mẫu dƣơng 

tính (%) 

Châu Thành A 120 17 (14,17) 

Long Mỹ 120 11   (9,17) 

(P=0,288) 

Tổng 240 28 (11,67) 

(Chú thích (nếu có): dưới bảng, in nghiêng, size 18) 



3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Bảng 4.2: ………………………… 

Lưu ý: 

 

Trong các slide trình bày kết quả - thảo luận: chỉ thể hiện Bảng kết quả, 

không viết phần biện luận (trong bài viết luận văn) vào slide. 



3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Bảng 4.3: ………………………… 



4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Viết thành từng đoạn văn, tương ứng với từng nội dung 

nghiên cứu. 

Viết ngắn gọn kết quả, không thảo luận ở đây 
 

Kết luận 



Viết đề nghị cụ thể theo kết quả của đề tài, không đưa 

những đề nghị quá chung chung không liên quan trực 

tiếp đén đề tài. 

Chỉ viết tối đa khoảng 3 đề nghị trở lại 
 

…. 

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ (tt) 

Đề nghị 



TRÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ THEO DÕI  

CỦA QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC BẠN ! 


