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Ghi chú:                   Mẫu ĐT-ThS-LV17 

- Bản giải trình chỉnh sửa luận văn sẽ được đóng kèm trong cuốn luận văn để nộp lưu chiểu ở Thư viện. 

- Sau khi đã nộp lưu chiểu, Học viên nộp về Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, bản phô tô Bản giải trình 

sửa chữa; trang thông tin luận văn để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN 

(theo Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ họp vào ngày 12 tháng 3 năm 

2022) 
 

1. Thông tin chung của học viên 

Họ và tên học viên: Phạm Thị Anh Thư 

Lớp: K40.KTO.ĐN 

Chuyên ngành:  Kế toán 

Ngày bảo vệ: 12/03/2022 

Tên đề tài: 
Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế 

của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam. 

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Công Phương 

2. Ý kiến đóng góp và nội dung sửa chữa 

Tôi hoàn toàn đồng ý với nội dung của Biên bản họp hội đồng đánh giá luận văn 

và xin giải trình chỉnh sửa luận văn theo góp ý của Hội đồng như sau: 

TT 
Ý kiến đóng góp  

của Hội đồng 

Nội dung đã chỉnh sửa (nếu 

bảo lưu nội dung thì phải 

giải trình) 

Vị trí tham 

chiếu trong 

luận văn đã 

chỉnh sửa 

1 

 

Chỉnh sửa lỗi chính tả và 

các lỗi khác về trích dẫn, 

tài liệu. 

 

Bỏ dấu chấm hỏi cuối đoạn 

trong mục 3. Đối tượng và 

phạm vi nghiên cứu  

3 

“ từ sản” thành “ từ tài sản” 33 

Sắp xếp mục lục tham khảo 

theo thứ tự ABC 
Mục lục tham 

khảo. 

Bổ sung biến BTD tại mô 

hình trang 41. 
41 
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Trình bày về chọn mẫu. 

 

Bổ sung thông tin số lượng 

công ty trong mỗi tầng 

trong mẫu sau khi loại bỏ 

các công ty có dữ liệu 

không phù hợp tại bảng 2.2 

45-46 

 

  

 




