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 TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ______________ _________________________ 

  Vĩnh Long, ngày 24 tháng 8 năm 2020 

 

THANG ĐIỂM CHẤM TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019- 2020 

Học phần: Triết học Mác - Lênin, Mỹ học đại cương 

 

1. Yêu cầu về hình thức của tiểu luận 

Tiểu luận được soạn thảo bằng máy tính, trình bày đúng theo quy cách sau: 

-  Tiểu luận được làm trên khổ giấy A4. 

-  Từ 8 trang đến 15 trang. 

-  Kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13 hoặc 14, in 1 mặt, khoảng cách dòng 

1,5 lines ((line spacing:1.5 lines, before:0, after:0). 

-  Canh lề: Trái 3,5 cm; Phải: 1,5 cm, Trên: 2cm, Dưới: 2cm. 

-  Đánh số trang từ Phần mở đầu đến Phần kết luận. 

-  Yêu cầu ngôn ngữ: Tiểu luận cần được viết với văn phong giản dị, trong sáng, 

sử dụng các thuật ngữ chuyên môn. 

-  Bố cục bài tiểu luận bao gồm các thành phần chính sau: 

+  Bìa tiểu luận: In bằng giấy cứng, phía trên cùng đề tên trường và khoa, giữa 

trang ghi tên đề tài bằng khổ chữ lớn (size: 20). Góc phải cuối trang đề họ và tên người 

hướng dẫn, người thực hiện đề tài, tên học phần, lớp và năm học. Tất cả nội dung trang 

bìa nằm trong khung. 

+  Bìa lót: Giống trang bìa, in trên giấy thường. 

+  Nhận xét của giám khảo.  

+ Mục lục 

+  Mở đầu  

+ Nội dung 

+ Kết luận 

+ Tài liệu tham khảo: Danh mục tài liệu tham khảo trình bày theo thứ tự sắp xếp 

danh mục tài liệu tham khảo trong từng khối tiếng theo nguyên tắc thứ tự A, B, C của tên 

tác giả (tác giả là người nước ngoài xếp thứ tự theo Họ, kể cả các tài liệu dịch ra tiếng Việt 

và xếp ở khối tiếng Việt). Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải ghi đầy đủ 

các thông tin cần thiết và theo trình tự sau: số thứ tự, họ, tên tác giả, tên tài liệu (bài báo), 

nguồn (tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản...) 

+ Phụ lục (nếu cần) 

2. Quy định chung trong chấm điểm tiểu luận 



2 

 

Nội dung Điểm 

Hình thức trình bày: đúng theo hướng dẫn 1đ 

Phần mở đầu: lý do và mục đích nghiên cứu 1đ 

Phần nội dung:  

- Cơ sở lý luận 4đ 

- Vận dụng, liên hệ thực tiễn, vai trò, ý nghĩa…  3đ 

Kết luận: Tóm tắt quá trình giải quyết vấn đề, các kết quả nghiên cứu.  1đ 

 

(Ghi chú:  Điểm tiểu luận thay thế điểm thi kết thúc học phần và giảng viên  gợi ý các 

chủ đề của tiểu luận nằm trong chương trình giảng dạy). 

 

 

                                                                            KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ                                                                                                                                       

                                                               TRƯỞNG KHOA 

 

 

                                                            Trương Thị Hồng Nga 


