
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY  

NỘI DUNG KHÓA LUẬN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI III 

KHOA XÂY DỰNG 

Mã hóa:  
KXD/KL 
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1. Thứ tự cấu trúc một khoá luận yêu cầu như sau: 

- Trang bìa (như bản mẫu). 

- Trang phụ bìa (giống trang bìa và có thêm các thông tin cụ thể khác nếu cần). 

- Trang viết lời cảm ơn  

- Trang Mục lục (gọn trong một trang như hướng dẫn mục nào không thực hiện thì bỏ 

mục đó ra). 

- Trang giải thích các từ, ký hiệu viết tắt (nếu trong khoá luận có nhiều đơn vị viết tắt). 

1. Mục Giới thiệu tổng quan đặc điểm kết cấu, kiến trúc, thi công công trình:  

1.1 Kiến trúc :  

Trình bày sơ bộ về kiến trúc công năng của công trình, chiều cao tầng nhà, nhịp nhà, số 

tầng, kích thước mặt bằng nhà, vị trí đặc công trình, công năng các tầng nhà. 

1.2 Kết cấu : đặc điểm của kết cấu nhà : bê tông cốt thép, hay thép, tiết diện dầm, cột, 

chiều dày sàn điển hình. Phương án kết cấu sàn dầm hay sàn không dầm. Tải trọng chủ yếu tác 

dụng lên công trình. Đặc điểm khác của kết cấu công trình. Phương án móng sử dụng cho 

công trình 

1.3 Thi công: Đặc điểm thi công của công trình, tiến độ công trình, phân đoạn thực hiện 

cho một sàn tầng điển hình 

2. Các tiêu chuẩn sử dụng : nên các tiêu chuẩn về kiến trúc, kết cấu, thi công sử dụng 

cho đề tài. 

3. Các tải trọng và tác động : liệt kê các tải trọng và độ lớn của tải trọng tác dụng vào 

công trình. Các tính toán tải trọng bao gồm tĩnh tải và hoạt tải. 

4. Các tiết diện dầm, cột sàn: trình bày cách tính toán các tiết diện dầm cột sàn và chọn 

tiết diện dầm cột sàn cho tầng điển hình. 

5. Mô hình toán công trình: trình bày sơ đồ tính cho công trình, trình bày mô hình tính 

toán cho từng cấu kiện cột, dầm, sàn. Trình bày mô hình Etabs (nếu có) gồm : mô hình 3D, 

mặt bằng điển hình và mặt đứng công trình,  
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6. Tính toán hệ sàn chịu lực : trình bày tính toán cốt thép sàn bao gồm cốt thép chịu lực 

và cấu tạo.  

7. Tính toán dầm chịu lực : trình bày tính toán cốt dọc và cốt đai chịu lực cho dầm. Kiểm 

tra biến dạng cho dầm. 

8. Tính toán cột điển hình: Trìn bày tính toán thép cột điển hình 

9. Tính toán móng điển hình và so sánh ưu nhược điểm các phương án móng Trình bày 

các kết quả tính toán móng. 

II. THI CÔNG 

1. Mặt bằng bố trí công trường:  thuyết minh  về cách bố trí tổng mặt bằng công trình.  

2. Tải trọng thi công : trình bày tính toán tải trọng thi công cho một sàn tầng điển hình. 

3. Biện pháp thi công phần móng  : trình bày biện pháp thi công móng theo phương án 

móng được chọn. 

4. Biện pháp thi công phần thân : trình bày biện pháp thi công tầng điển hình, kích thước 

chiều dày bản ván khuôn sàn, khoảng cách thanh chống, Các biện pháp kiểm tra đảm bảo khả 

năng chịu lực và chất lượng bê tông cốt thép.  

5. Tổ chức thi công và tiến độ thi công : trình bày các phân đoạn thi công, tiến độ thi 

công đảm bảo công trình được thi công liên tục. 

III. Tài liệu tham khảo : trình bày tất cả tài liệu dùng để tham khảo trong quá trình làm 

khóa luận phải được ghi đầy đủ.   

IV . Phụ lục tính toán: Trình bày các kết quả tính toán, các số liệu tham chiếu, các kết 

quả tính mà không trình bày cụ thể trong khóa luận 

2. Hướng dẫn trình bày văn bản khóa luận:  

- Yêu cầu phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xóa.  

- Các nội dung được in một mặt trên trang giấy, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, 

hình vẽ, đồ thị.  

- Khoá luận đóng bìa cứng bìa xanh đậm, chữ vàng.  

- Chữ in trên bìa phải đủ dấu tiếng Việt, và nên có bìa phụ bên trong (hình thức giống 

nội dung bìa chính nhưng có bổ sung thêm chi tiết. 
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2.1. Soạn thảo văn bản: 

- Mã chữ Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hệ soạn thảo Winword;  

- Mật độ chữ bình thường (normal), không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các 

chữ. Khoảng cách  dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 3,5cm; lề 

phải 2cm.  

- Số trang được đánh ở giữa, cuối trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo 

chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề bên trái của trang. 

- In trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297mm), không kể phụ lục.  

- Mục Header có thể ghi theo từng phần (Thi công, Kiến trúc kết cấu) theo từng phần của 

khóa luận. 

2.2. Tiểu mục: 

Các tiểu mục của Khoá luận được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất 

gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 3.4.2.1. chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 

mục 4 chương 3). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục. (không thể có tiểu mục 

3.1.1. mà không có tiểu mục 3.1.2. tiếp theo). 

2.3. Bảng biểu, hình vẽ: 

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ gắn với số chương; ví dụ Hình 2.5 có nghĩa là hình thứ 

5 trong Chương 2.  

Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê đúng trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề 

của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những 

bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần 

thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng, nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội 

dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên. 

Trong Khoá luận, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ 

chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản Khoá luận. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình 

vẽ nên nêu rõ số của hình và bảng biểu đó. Ví dụ: "... được nêu trong Bảng 3.1" mà không 

được viết "…được nêu trong bảng dưới đây". 

2.4. Viết tắt: 

Không viết tắt nhiều trong Khoá luận. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được 

sử dụng nhiều lần trong Khoá luận (3 lần trở lên).  

Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất 

hiện trong Khoá luận.  
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Nếu Khoá luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo 

thứ tự ABC) ở phần đầu Khoá luận. 

2.5. Danh mục tài liệu: 

Các công thức cách tính toán không được đề cập trong tiêu chuẩn cần phải được liêt kê 

đầy đủ trong phần Danh mục tài liệu tham khảo của Khoá luận.  

Nếu sử dụng tài liệu của người khác (nội dung, bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, ý tưởng…) mà 

không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì Khoá luận không được duyệt để bảo vệ. 

Việc trích dẫn phải theo số thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo 

và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [12; 70, 71] có nghĩa là trích dẫn 

ở trang 70, trang 71 của tài liệu theo số thứ tự 12 trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đối với 

phần được trích dẫn có từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập 

trong từng ngoặc vuông, được cách nhau bởi dấu phẩy và đặt theo thứ tự tăng dần. Ví dụ: [15], 

[18], [21], [33]… 

2.6. Phụ lục của Khoá luận: 

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ trợ cho nội dung 

Khoá luận như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh… Các kết quả tính toán chi tiết sau khi phân tích 

trình bày tóm tắt trong bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của Khoá luận. Phụ lục không 

được dày hơn phần chính của Khoá luận. 

 

3. HƯỚNG DẪN XẾP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả Khoá luận.  

-  Tài liệu tham khảo là sách, Khoá luận, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên 

các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu câu) (năm xuất bản, đặt trong ngoặc đơn, 

dấu phảy sau ngoặc đơn), Tên sách, Khoá luận hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phảy ở cuối), 

nhà xuất bản hoặc cơ quan xuất bản (dấu phảy ở cuối), nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu 

tham khảo). 

Ví dụ :  

Trần Văn Hết (2012)– Giáo trình kỹ thuật thi công,Thư viện trường CĐGTVT 3. 

----------------------- 
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(TRANG BÌA THEO FILE ĐÍNH KÈM) 

Lời cảm ơn 
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