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PHҪN 2:
2.1

MӨC TIÊU ĈÀO TҤO, ĈӔI TѬӦNG TUYӆN SINH

Nhӳng căn cӭ lұp ÿӅ án
ĈӅ án mӣ chѭѫng trình ÿào tҥo tiӃn sƭ HHC ÿѭӧc lұp dӵa trên các cѫ sӣ sau:

- KӃt luұn sӕ 28-KL/TW ngày 14/8/2012 cӫa Bӝ Chính trӏ vӅ phѭѫng hѭӟng,
nhiӋm vө, giҧi pháp phát triӇn kinh tӃ - xã hӝi và bҧo ÿҧm an ninh, quӕc phòng
vùng ĈBSCL thӡi kǤ 2011–2020 ÿã xác ÿӏnh “Xây dӵng Trѭӡng ĈHCT thành
trѭӡng ÿҥi hӑc xuҩt sҳc vӅ ÿào tҥo, nghiên cӭu khoa hӑc và chuyӇn giao công nghӋ;
có chӭc năng ÿào tҥo ÿa ngành, ÿa lƭnh vӵc”;
- Nghӏ quyӃt sӕ 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 cӫa Bӝ Chính trӏ vӅ xây dӵng và
phát triӇn thành phӕ Cҫn Thѫ trong thӡi kǤ công nghiӋp hóa, hiӋn ÿҥi hóa ÿҩt nѭӟc
có nӝi dung “Nâng cҩp Trѭӡng ĈHCT thành trѭӡng ÿҥi hӑc trӑng ÿiӇm quӕc gia
theo hѭӟng phát triӇn ÿa ngành”;
- Nghӏ quyӃt sӕ 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 cӫa Chính phӫ vӅ ÿәi mӟi
cѫ bҧn và toàn diӋn Giáo dөc ÿҥi hӑc ViӋt Nam giai ÿoҥn 2006 - 2020;
- QuyӃt ÿӏnh sӕ 42/2006/QĈ-TTg ngày 16/02/2006 cӫa Thӫ tѭӟng Chính phӫ
vӅ mӝt sӕ cѫ chӃ tài chính ngân sách ѭu ÿãi ÿӕi vӟi thành phӕ Cҫn Thѫ có nӝi dung
“nâng cҩp Trѭӡng ĈHCT thành trѭӡng ÿҥi hӑc trӑng ÿiӇm quӕc gia theo hѭӟng
phát triӇn ÿa ngành”;
- Thông tѭ sӕ 10/2009/TT-BGDĈT ngày 07/5/2009 cӫa Bӝ trѭӣng BGD&ĈT
ban hành Quy chӃ ÿào tҥo tiӃn sƭ;
- Thông tѭ sӕ 38/2010/TT-BGDĈT ngày 22/12/2010 cӫa Bӝ trѭӣng
BGD&ĈT ban hành Quy ÿӏnh ÿiӅu kiӋn, hӗ sѫ, quy trình cho phép ÿào tҥo, ÿình chӍ
tuyӇn sinh, thu hӗi quyӃt ÿӏnh cho phép ÿào tҥo các ngành hoһc chuyên ngành trình
ÿӝ thҥc sƭ, trình ÿӝ tiӃn sƭ.
- Thông tѭ sӕ 05/2012/ TT-BGDĈT ngày 15/2/2012 cӫa Bӝ trѭӣng BGD&ĈT
ban hành vӅ viӋc sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Quy chӃ ÿào tҥo tiӃn sƭ ban hành
kèm theo Thông tѭ sӕ 10/2009/TT-BGDĈT;
- Thông tѭ sӕ 07/2015/TT-BGDĈT ngày 16/04/2015 cӫa Bӝ trѭӣng
BGD&ĈT ban hành Quy ÿӏnh vӅ khӕi lѭӧng kiӃn thӭc tӕi thiӇu, yêu cҫu vӅ năng
lӵc mà ngѭӡi hӑc ÿҥt ÿѭӧc sau khi tӕt nghiӋp ÿӕi vӟi mӛi trình ÿӝ ÿào tҥo cӫa giáo
dөc ÿҥi hӑc và quy trình xây dӵng, thҭm ÿӏnh, ban hành chѭѫng trình ÿào tҥo trình
ÿӝ ÿҥi hӑc, thҥc sƭ, tiӃn sƭ.
- Thông tѭ sӕ 08/2017/TT-BGDĈT ngày 04/04/2017 cӫa Bӝ trѭӣng
BGD&ĈT ban hành Quy chӃ tuyӇn sinh và ÿào tҥo trình ÿӝ tiӃn sƭ.
- Thông tѭ sӕ 09/2017/TT-BGDĈT ngày 04/04/2017 cӫa Bӝ trѭӣng
BGD&ĈT ban hành Quy ÿӏnh ÿiӅu kiӋn, trình tөc mӣ ngành hoһc chuyên ngành
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ÿào tҥo và ÿình chӍ tuyӇn sinh, thu hӗi quyӃt ÿӏnh mӣ ngành hoһc chuyên ngành ÿào
tҥo trình ÿӝ thҥc sƭ, trình ÿӝ tiӃn sƭ.
- Chѭѫng trình ÿào tҥo 20.000 tiӃn sƭ cӫa BGD&ĈT tӯ nay ÿӃn năm 2020 và
ĈӅ án 911 “Ĉào tҥo giҧng viên có trình ÿӝ tiӃn sƭ cho các trѭӡng ÿҥi hӑc, cao ÿҷng
giai ÿoҥn 2010-2020”.
- Nhu cҫu vӅ nguӗn nhân lӵc chҩt lѭӧng cao cӫa ĈBSCL ÿӇ phөc vө cho viӋc
nghiên cӭu, giҧng dҥy ӣ các trѭӡng Ĉҥi hӑc, Cao ÿҷng và ViӋn nghiên cӭu trong
khu vӵc.
- Nhu cҫu vӅ nguӗn nhân lӵc trình ÿӝ cao cӫa vùng ĈBSCL trong chiӃn lѭӧc
“Ĉѭa ViӋt Nam sӟm trӣ thành nѭӟc mҥnh vӅ khoa hӑc công nghӋ” theo quyӃt ÿӏnh
1755/QĈ-TTg ký ngày 22/9/2010 cӫa Thӫ Tѭӟng Chính Phӫ.

2.2

-

Năng lӵc ÿào tҥo cӫa Trѭӡng ĈHCT và Khoa KHTN.

-

Qui ÿӏnh ÿào tҥo trình ÿӝ tiӃn sƭ cӫa Trѭӡng ĈHCT

-

KӃt quҧ ÿào tҥo ÿҥi hӑc, cao hӑc cӫa Trѭӡng ĈHCT.
Mөc tiêu ÿào tҥo

2.2.1 Mөc tiêu chung
Ĉào tҥo nhӳng nhà khoa hӑc trong lƭnh vӵc chuyên ngành HHC có phҭm
chҩt chính trӏ, ÿҥo ÿӭc, có ý thӭc phөc vө nhân dân; có trình ÿӝ cao vӅ lý thuyӃt và
năng lӵc thӵc hành phù hӧp ÿáp ӭng nhu cҫu phát triӇn kinh tӃ - xã hӝi, khoa hӑc công nghӋ cӫa ÿҩt nѭӟc nói chung và cӫa ĈBSCL nói riêng; có khҧ năng phát hiӋn,
tiӃp cұn và giҧi quyӃt nhӳng vҩn ÿӅ mӟi có ý nghƭa khoa hӑc, công nghӋ thuӝc lƭnh
vӵc HHC cǊng nhѭ có khҧ năng tә chӭc, triӇn khai ӭng dөng các mô hình, giҧi pháp
lý thuyӃt vào thӵc tiӉn ÿӡi sӕng xã hӝi góp phҫn ÿҭy nhanh sӵ phát triӇn cӫa nӅn
kinh tӃ tri thӭc nѭӟc nhà.
2.2.2 Mөc tiêu cө thӇ
Sau khi kӃt thúc thành công chѭѫng trình ÿào tҥo, TiӃn sƭ chuyên ngành
HHC:
- Có trình ÿӝ chuyên môn sâu vӅ chuyên ngành (Tәng hӧp hӳu cѫ, Phân tích
xác ÿӏnh cҩu trúc và hoҥt tính hӧp chҩt hӳu cѫ, Tәng hӧp vұt liӋu hӳu cѫ và
y sinh, Phân tích dѭӧc liӋu và bào chӃ chӃ phҭm hӳu cѫ).
- Có tѭ duy, phѭѫng pháp khoa hӑc, khҧ năng phát hiӋn, tiӃp cұn và giҧi quyӃt
các vҩn ÿӅ khoa hӑc thuӝc chuyên ngành.
- Có khҧ năng nghiên cӭu ÿӝc lұp và lãnh ÿҥo nhóm nghiên cӭu vӅ các lƭnh
vӵc chuyên ngành.
- Có khҧ năng liên kӃt ÿa ngành ÿӇ triӇn khai các mô hình, giҧi pháp, ӭng
dөng, … cho nghiên cӭu thӵc nghiӋm, góp phҫn cho sӵ nghiӋp phát triӇn công
nghiӋp hóa và chuyӇn giao công nghӋ cho vùng ĈBSCL nói riêng và cҧ nѭӟc nói
chung.
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- Có khҧ năng trình bày vҩn ÿӅ khoa hӑc trong Hóa hӑc (nói, viӃt bҵng tiӃng
ViӋt và tiӃng Anh) và giҧng dҥy, nghiên cӭu tҥi các ViӋn nghiên cӭu, các trѭӡng
Cao ÿҷng, Ĉҥi hӑc.
2.3

Thӡi gian ÿào tҥo

Thӡi gian ÿào tҥo trình ÿӝ tiӃn sƭ ÿӕi vӟi ngѭӡi có bҵng thҥc sƭ ngành ÿúng là
3 năm tұp trung liên tөc; ÿӕi vӟi ngѭӡi ÿã có bҵng tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc nhѭng chѭa có
bҵng thҥc sƭ ngành ÿúng là 4 năm tұp trung liên tөc.
Trѭӡng hӧp NCS không theo hӑc tұp trung liên tөc ÿѭӧc và ÿѭӧc Trѭӡng,
Khoa chҩp nhұn thì chѭѫng trình ÿào tҥo và nghiên cӭu cӫa NCS phҧi có tәng thӡi
gian hӑc và nghiên cӭu nhѭ quy ÿӏnh trên, trong ÿó có ít nhҩt 12 tháng tұp trung
liên tөc tҥi cѫ sӣ ÿӇ thӵc hiӋn ÿӅ tài nghiên cӭu. Trong trѭӡng hӧp này thӡi gian ÿào
tҥo ÿѭӧc cӝng thêm 1 năm tѭѫng ӭng vӟi tӯng ÿӕi tѭӧng.
NӃu NCS không có khҧ năng hoàn thành chѭѫng trình ÿào tҥo ÿúng thӡi hҥn
quy ÿӏnh thì chұm nhҩt 3 tháng trѭӟc khi hӃt hҥn phҧi làm ÿѫn xin phép gia hҥn hӑc
tұp, có ý kiӃn cӫa ÿѫn vӏ cӱ ÿi hӑc (nӃu có). Thӡi gian gia hҥn không quá 24 tháng.
Nghiên cӭu sinh có trách nhiӋm thӵc hiӋn các nghƭa vө tài chính phát sinh khi gia
hҥn theo thông báo cӫa cѫ sӣ ÿào tҥo. Ĉӕi vӟi nghiên cӭu sinh không tұp trung, khi
ÿѭӧc gia hҥn phҧi làm viӋc tұp trung tҥi cѫ sӣ ÿào tҥo ÿӇ hoàn thành luұn án trong
thӡi gian ÿѭӧc gia hҥn.
Sau khi hӃt thӡi gian ÿào tҥo (kӇ cҧ thӡi gian gia hҥn nӃu có), nӃu chѭa hoàn
thành luұn án, NCS vүn có thӇ tiӃp tөc thӵc hiӋn ÿӅ tài luұn án và trӣ lҥi Trѭӡng
trình luұn án ÿӇ bҧo vӋ nӃu ÿӅ tài luұn án và các kӃt quҧ nghiên cӭu vүn ÿҧm bҧo
tính thӡi sӵ, giá trӏ khoa hӑc; ÿѭӧc ngѭӡi hѭӟng dүn, HiӋu trѭӣng ÿӗng ý. Toàn bӝ
chi phí sau thӡi gian ÿào tҥo NCS phҧi tӵ chi trҧ.
Thӡi gian tӕi ÿa cho phép trình luұn án ÿӇ bҧo vӋ là 7 năm (84 tháng) kӇ tӯ
ngày có quyӃt ÿӏnh công nhұn NCS. Quá thӡi gian này, NCS không ÿѭӧc bҧo vӋ
luұn án và các kӃt quҧ hӑc tұp thuӝc chѭѫng trình ÿào tҥo trình ÿӝ tiӃn sƭ không
ÿѭӧc bҧo lѭu.
2.4

Ĉӕi tѭӧng tuyӇn sinh

Ngѭӡi dӵ tuyӇn ÿào tҥo trình ÿӝ tiӃn sƭ phҧi có các ÿiӅu kiӋn sau:
1. Ngѭӡi dӵ tuyӇn ÿào tҥo trình ÿӝ tiӃn sƭ phҧi thuӝc mӝt trong các nhóm ÿӕi
tѭӧng sau:
• Ĉ͙i t˱ͫng A1: Ngѭӡi ÿã có bҵng thҥc sƭ nghiên cӭu ngành ÿúng (ÿӏnh
nghƭa ӣ mөc 2.5.1) hoһc ngành phù hӧp (có chѭѫng trình ÿào tҥo giӕng
vӟi ngành ÿúng hѫn 90%).
• Ĉ͙i t˱ͫng A2: Ngѭӡi ÿã có bҵng tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc chính quy ngành
ÿúng (ÿӏnh nghƭa ӣ mөc 2.5.1) thì phҧi tӕt nghiӋp loҥi giӓi trӣ lên. NӃu tӕt
nghiӋp loҥi khá thì phҧi có bài báo vӅ chuyên ngành ÿã ÿѭӧc ÿăng hoһc
có tham gia hay chӫ trì ÿӅ tài vӅ NCKH Hóa hӑc ÿѭӧc nghiӋm thu.
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• Ĉ͙i t˱ͫng A3: Ngѭӡi ÿã có bҵng thҥc sƭ ngành ÿúng hoһc ngành phù hӧp
nhѭng nhѭng ÿã tӕt nghiӋp nhiӅu năm (15 năm) hoһc có bҵng thҥc sƭ
ngành gҫn (ÿӏnh nghƭa ӣ mөc 2.5.2).
2. Có mӝt bài luұn vӅ dӵ ÿӏnh nghiên cӭu trong ÿó trình bày rõ ràng ÿӅ tài hoһc
lƭnh vӵc nghiên cӭu, lý do lӵa chӑn lƭnh vӵc nghiên cӭu, mөc tiêu và mong muӕn
ÿҥt ÿѭӧc, lý do lӵa chӑn trѭӡng, kӃ hoҥch thӵc hiӋn trong tӯng thӡi kǤ cӫa thӡi gian
ÿào tҥo, sӵ hiӇu biӃt cǊng nhѭ nhӳng chuҭn bӏ cӫa thí sinh trong vҩn ÿӅ hay lƭnh
vӵc dӵ ÿӏnh nghiên cӭu, ÿӅ xuҩt ngѭӡi hѭӟng dүn.
3. Có hai thѭ giӟi thiӋu cӫa hai nhà khoa hӑc có chӭc danh khoa hӑc nhѭ giáo
sѭ, phó giáo sѭ hoһc hӑc vӏ tiӃn sƭ cùng chuyên ngành; hoһc mӝt thѭ giӟi thiӋu cӫa
mӝt nhà khoa hӑc có chӭc danh khoa hӑc hoһc hӑc vӏ tiӃn sƭ cùng chuyên ngành và
mӝt thѭ giӟi thiӋu cӫa thӫ trѭӣng ÿѫn vӏ công tác cӫa thí sinh. Nhӳng ngѭӡi giӟi
thiӋu này cҫn có ít nhҩt 6 tháng công tác hoһc cùng hoҥt ÿӝng chuyên môn vӟi thí
sinh. Thѭ giӟi thiӋu phҧi có nhӳng nhұn xét, ÿánh giá vӅ năng lӵc và phҭm chҩt cӫa
ngѭӡi dӵ tuyӇn, cө thӇ:
- Phҭm chҩt ÿҥo ÿӭc, ÿһc biӋt ÿҥo ÿӭc nghӅ nghiӋp;
-

Năng lӵc hoҥt ÿӝng chuyên môn;

-

Phѭѫng pháp làm viӋc;

-

Khҧ năng nghiên cӭu;

-

Khҧ năng làm viӋc theo nhóm;

-

ĈiӇm mҥnh và yӃu cӫa ngѭӡi dӵ tuyӇn;

-

TriӇn vӑng phát triӇn vӅ chuyên môn;

- Nhӳng nhұn xét khác và mӭc ÿӝ ӫng hӝ, giӟi thiӋu thí sinh làm nghiên cӭu
sinh.
4. Có trình ÿӝ ngoҥi ngӳ (tiӃng Anh) ÿҥt mӝt trong các ÿiӅu kiӋn sau:
- Có bҵng tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc, thҥc sƭ hoһc tiӃn sƭ trong hoһc ngoài nѭӟc mà
ngôn ngӳ sӱ dөng trong ÿào tҥo là tiӃng Anh không qua phiên dӏch.
- Bҵng tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc các ngành ngôn ngӳ nѭӟc ngoài do các cѫ sӣ ÿào tҥo
cӫa ViӋt Nam cҩp.
- Chӭng chӍ tiӃng Anh TOEFL iBT tӯ 45 trӣ lên hoһc Chӭng chӍ IELTS
(Academic Test) tӯ 5.0 trӣ lên do mӝt tә chӭc khҧo thí ÿѭӧc quӕc tӃ và ViӋt Nam
công nhұn cҩp trong thӡi hҥn 02 năm (24 tháng) tính ÿӃn ngày ÿăng ký dӵ tuyӇn.
5. Ĉѭӧc cѫ quan quҧn lý nhân sӵ (nӃu là ngѭӡi ÿã có viӋc làm), hoһc trѭӡng
nѫi sinh viên vӯa tӕt nghiӋp giӟi thiӋu dӵ tuyӇn ÿào tҥo trình ÿӝ tiӃn sƭ. Ĉӕi vӟi
ngѭӡi chѭa có viӋc làm cҫn ÿѭӧc ÿӏa phѭѫng nѫi cѭ trú xác nhұn nhân thân tӕt và
hiӋn không vi phҥm pháp luұt.
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6. Cam kӃt thӵc hiӋn các nghƭa vө tài chính ÿӕi vӟi quá trình ÿào tҥo theo quy
ÿӏnh cӫa cѫ sӣ ÿào tҥo (ÿóng hӑc phí, hoàn trҧ kinh phí vӟi nѫi ÿã cҩp cho quá trình
ÿào tҥo nӃu không hoàn thành LATS).
2.5

Ĉӏnh nghƭa ngành ÿúng và ngành gҫn:

2.5.1 Ngành ÿúng:
Ngành ÿúng ÿӕi vӟi ÿӕi tѭӧng ÿã có bҵng thҥc sƭ là chuyên ngành Hóa hӳu
cѫ (60440114).
Ngành ÿúng ÿӕi vӟi ÿӕi tѭӧng chӍ tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc là chuyên ngành Hóa
hӑc (52440112) và chuyên ngành Hóa dѭӧc (52720403).
2.5.2 Ngành gҫn:
Ngành gҫn ÿӕi vӟi ÿӕi tѭӧng ÿã có bҵng Thҥc sƭ là các chuyên ngành thuӝc
nhóm ngành Hóa lý thuyӃt và hóa lý (60440119), Hóa phân tích (60440118), Khoa
hӑc vұt liӋu (60440122).
2.6

Danh mөc các môn hӑc bә sung kiӃn thӭc
Ĉӕi tѭӧng A2 cҫn bә sung 32 tín chӍ quy ÿӏnh tҥi 4.1.1
Ĉӕi tѭӧng A3 cҫn bә sung 9 tín chӍ quy ÿӏnh tҥi 4.1.1

2.7

Dӵ kiӃn qui mô tuyӇn sinh

Sӕ lѭӧng dӵ kiӃn tuyӇn sinh trong 5 năm ÿҫu là 20-30 NCS (4-6 chӍ
tiêu/năm). Nguӗn tuyӇn chӫ yӃu là các thҥc sƭ ÿã tӕt nghiӋp tӯ các trѭӡng ÿào tҥo
trong vùng ĈBSCL, các giҧng viên cӫa các trѭӡng ÿҥi hӑc, cao ÿҷng, các cán bӝ
làm viӋc trong lƭnh vӵc Hóa hӑc, Hóa dѭӧc, Hóa phân tích, Vұt liӋu, Hóa lý thuyӃt
và Hóa lý.
2.8

Dӵ kiӃn mӭc hӑc phí

Mӭc hӑc phí sӁ áp dөng theo quy ÿӏnh hiӋn hành cӫa Trѭӡng ĈHCT:
1.975.000ÿ/tháng, 19.750.000ÿ/năm, 658.000ÿ/tín chӍ. Hӑc phí thu theo tӯng năm
hӑc; quá thӡi hҥn ÿào tҥo mà NCS chѭa hoàn thành xong chѭѫng trình thì phҧi
ÿóng hӑc phí tӕt nghiӋp chұm tiӃn ÿӝ theo tӯng hӑc kǤ, mӭc thu bҵng 25% mӭc hӑc
phí cӫa hӑc kǤ trӉ hҥn và chӏu trách nhiӋm chi trҧ các chi phí liӋn quan ÿӃn hӝi ÿӗng
bҧo vӋ luұn án tiӃn sƭ.
Mӭc hӑc phí này chӍ áp dөng cho nhӳng NCS ÿã tӕt nghiӋp thҥc sƭ ngành
ÿúng và hӑc chѭѫng trình chính thӭc toàn thӡi gian cӫa tiӃn sƭ bao gӗm: 2 chuyên
ÿӅ + 1 tiӇu luұn tәng quan + các hӑc phҫn tiӃn sƭ + luұn án.
Trѭӡng hӧp NCS tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc và tӕt nghiӋp thҥc sƭ ngành gҫn thì ngoài
chѭѫng trình chính thӭc cӫa tiӃn sƭ phҧi hӑc nhӳng hӑc phҫn thҥc sƭ, hӑc phҫn bә
sung bұc tiӃn sƭ và phҧi ÿóng hӑc phí cho nhӳng hӑc phҫn phҧi hӑc ngoài chѭѫng
trình theo quy ÿӏnh chung cӫa Trѭӡng vӅ mӭc hӑc phí theo tín chӍ cӫa trình ÿӝ thҥc
sƭ và tiӃn sƭ.
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2.9

Căn cӭ theo Thông tѭ sӕ 10/2009/TT-BGDĈT, thông tѭ sӕ 05/2012/TTBGDĈT, thông tѭ 08/2017/TT-BGDĈT và thông tѭ 09/2017/TT-BGDĈT cӫa Bӝ
trѭӣng Bӝ Giáo dөc và Ĉào tҥo vӅ viӋc Ban hành Quy chӃ ÿào tҥo trình ÿӝ tiӃn sƭ,
ÿiӅu kiӋn xét tӕt nghiӋp ÿѭӧc quy ÿӏnh nhѭ sau:
a. NCS có ÿӫ ÿiӅu kiӋn bҧo vӋ luұn văn:
- Ĉã hӑc xong và ÿҥt yêu cҫu các hӑc phҫn trong chѭѫng trình ÿào tҥo;
- Không ÿang trong thӡi gian chӏu kӹ luұt tӯ hình thӭc cҧnh cáo trӣ lên hoһc
ÿang trong thӡi gian bӏ truy cӭu trách nhiӋm hình sӵ;
- Có ít nhҩt 02 công bӕ ÿã ÿăng hoһc ÿѭӧc chҩp nhұn ÿăng trên tҥp chí theo
danh mөc do hӝi ÿӗng chӭc danh giáo sѭ ngành quy ÿӏnh, trong ÿó có ít nhҩt 01
công bӕ quӕc tӃ trong danh mөc ISI-Scopus;
- Có tham gia báo cáo khoa hӑc tҥi các hӝi nghӏ, hӝi thҧo quӕc gia và/hoһc
quӕc tӃ.
-

Không bӏ khiӃu nҥi, tӕ cáo vӅ nӝi dung khoa hӑc trong luұn văn.

b. Bҧo vӋ luұn văn ÿҥt yêu cҫu.
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