HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Cách trích dẫn tài liệu.
Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:
Tác giả là người nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo họ
Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên.
Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo
hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B,
v.v…
- Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ theo thứ tự các thông tin sau:






Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
(năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
Tên sách, luận án hoặc báo cáo , (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Ví dụ:
1. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ
sở lý luận và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
2. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh, Luận án Tiến sĩ Y khoa,
Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông
tin sau:
Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
(năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
“tên bài báo”, ( đặt trong dấu ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
Tập (không có dấu ngăn cách)
(số), (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
Các số trang, (gạch ngang giữa 2 chữ số, dấu chấm kết thúc)
Ví dụ: Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng
dụng, 98(1), tr.10-16.
- Tài liệu tham khảo lấy từ trên internet:
+ Nếu tài liệu có tác giả và tiêu đề, cần trích dẫn: Tên tác giả, tên bài viết (in nghiêng), nguồn
(đường link).
Ví dụ: Dejarnette N. (2018), Implementing STEAM in the Early Childhood Classroom, European
Journal of STEM Education.
https://doi.org/10.20897/ejsteme/3878
+ Nếu tài liệu không có tên tác giả và tiêu đề, bài viết cần trích dẫn nguồn (đường link)








Ví dụ: https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày
sao cho từ dòng thứ 2 lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng
và dễ theo dõi

