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LỜI CAM ðOAN 

Tác giả xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của bản thân tác giả. Các kết 

quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án này là trung thực, và không sao chép từ 

bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu 

(nếu có) ñã ñược thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo ñúng theo yêu 

cầu. 

 
Tác giả luận án 

 

 

(chữ ký) 

__________________________________ 

Lê Chí Thông 
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TÓM TẮT LUẬN ÁN 

Tài liệu Hướng dẫn Trình bày Luận án Tiến sĩ của trường ðại học Bách khoa, 

ðại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nằm giúp các nghiên cứu sinh trình bày luận án 

Tiến sĩ, cũng như các Tiểu luận Tổng quan và các Chuyên ñề Tiến sĩ ñúng quy cách. 

Người ñọc nên ñọc kỹ toàn bộ hướng dẫn này, làm theo các hướng dẫn cẩn thận và 

theo ñúng các quy ñịnh và yêu cầu nhằm giản bớt công sức, thời gian và sự chậm trễ. 

Tài liệu này là một ñịnh dạng mẫu dùng trong Microsoft Word ñể giúp cho việc 

soạn thảo luận án Tiến sĩ ñược thuận tiện và dễ dàng. Tài liệu này còn hướng dẫn cách 

thực hiện việc trích dẫn ñúng quy cách nhằm tránh việc ñạo văn. 

Nếu có thắc mắc hoặc các yêu cầu trong hướng dẫn này chưa rõ, xin vui lòng liên 

hệ phòng ðào tạo Sau ðại học theo số ñiện thoại (08) 3863-7318. 
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ABSTRACT 

The Guide to Preparing Doctoral Dissertation of Ho Chi Minh City University of 

technology is to help PhD. candidates to prepare correctly their dissertations. You 

should read it thoroughly and completely, follow the directions carefully, and adhere 

to all standards and requirements in order to save attempt, time, and delay.  

The Guide is the Microsoft Word template which makes doctoral dissertation 

preparation more convenient. This document also shows how to make a citation to 

avoid plagiarism.   

If you have any questions or there are unclear requirements in this guide, please 

feel free to contact the Postgraduate Study Office at (08) 3863-7318. 
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LỜI CÁM ƠN 

Tôi xin trân trọng cám ơn TS. Lê Trung Chơn và các ñồng nghiệp tại phòng ðào 

tạo Sau ñại học ñã cung cấp tài liệu và ñóng góp ý kiến cho việc soạn thảo tài liệu 

Hướng dẫn Trình bày Luận án Tiến sĩ này. 
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1 GIỚI THIỆU 

Tài liệu này là một ñịnh dạng mẫu dùng trong Microsoft Word ñể giúp cho việc 

soạn thảo luận án Tiến sĩ ñược thuận tiện và dễ dàng. Người sử dụng có thể dùng chức 

năng Save as ñể tạo ra một tập tin mới và sau ñó sử dụng các ñịnh dạng sẵn có ñể 

chỉnh sửa nội dung cho phù hợp. 

Cách trình bày của luận án Tiến sĩ gồm các phần: phần mở ñầu, phần nội dung và 

phần phụ lục. 

1.1 Phần mở ñầu  

Phần mở ñầu bao gồm các trang: 

• Trang bìa chính 

• Trang bìa phụ 

• Lời cam ñoan của tác giả 

• Tóm tắt luận án 

• Abstract 

• Mục lục 

• Danh mục hình ảnh 

• Danh mục bảng biểu 

Phần mở ñầu ñược ñánh số trang theo ñịnh dạng i, ii, iii, … bắt ñầu từ trang Lời 

Cam ðoan. Không ñánh số cho trang bìa chính và trang bìa phụ. 

1.2 Phần nội dung 

Phần nội dung của luận án Tiến sĩ tùy thuộc vào từng chuyên ngành và ñề tài cụ 

thể, nhưng thông thường bao gồm những phần sau: 

• Mở ñầu: Trình bày lý do chọn ñề tài, mục ñích, ñối tượng và phạm vi nghiên 

cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài nghiên cứu. 

• Tổng quan tình hình nghiên cứu, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu: Phân 

tích, ñánh giá các công trình nghiên cứu ñã có của các tác giả trong và ngoài 

nước liên quan mật thiết ñến ñề tài; nêu những vấn ñề còn tồn tại; chỉ ra 

những vấn ñề mà ñề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết. 



2 
 

• Cơ sở lý luận và giả thuyết khoa học: Trình bày các cơ sở lý thuyết, lý luận, 

giả thuyết khoa học ñã ñược sử dụng trong Luận án. 

• Phương pháp nghiên cứu: Trình bày phương pháp nghiên cứu ñã ñược sử 

dụng trong luận án; việc xây dựng các mô hình quan niệm; việc thực nghiệm/ 

mô phỏng; Mô tả phương pháp thực nghiệm ñược dùng và những kịch bản 

xảy ra khi kiểm tra, thử nghiệm các mô hình quan niệm. 

• Kết quả nghiên cứu, phân tích và bàn luận kết quả nghiên cứu: Mô tả 

ngắn gọn các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ 

vào các dữ liệu khoa học thu ñược trong quá trình nghiên cứu, thực nghiệm 

của ñề tài hoặc ñối chiếu với kết quả nghiên cứu, thực nghiệm  của các tác 

giả khác thông qua các tài liệu tham khảo. Nêu bật lên những kết quả nghiên 

cứu mới của Luận án bằng các minh chứng cụ thể.  

• Kết luận và kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo: Trình bày những kết 

quả mới của Luận án một cách ngắn gọn không có lời bàn và bình luận thêm. 

ðề xuất và kiến nghị những nghiên cứu tiếp theo từ kết quả của Luận án 

• Danh mục công trình công bố của tác giả: Liệt kê các bài báo, công trình ñã 

công bố của tác giả về nội dung của ñề tài, theo trình tự thời gian công bố (tài 

liệu mới nhất ñược liệt kê ñầu tiên) theo ñịnh dạng của IEEE. 

• Danh mục tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu ñược trích dẫn trong luận 

án theo tiêu chuẩn trích dẫn của IEEE. 

Số trang tối ña của phần nội dung của luận án Tiến sĩ là 100 trang ñối với nhóm 

ngành kỹ thuật, và 200 trang ñối với nhóm ngành quản lý. Phần nội dung ñược ñánh số 

trang theo ñịnh dạng 1, 2, 3, … bắt ñầu từ trang ñầu tiên của phần nội dung. 

1.3 Phụ lục 

Phần phụ lục bao gồm những bổ sung hỗ trợ cho nội dung luận án như số liệu, 

biểu mẫu, mã chương trình, hình ảnh, tài liệu minh chứng, … nhằm làm rõ các nghiên 

cứu ñã trình bày trong phần nội dung. Các tính toán ñã trình bày tóm tắt trong phần nội 

dung phải ñược trình bày chi tiết trong phần phụ lục này. Số trang của phụ lục tối ña là 

70 trang.  
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2 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

2.1 Yêu cầu về giấy 

Luận án Tiến sĩ phải ñược thực hiện trên giấy trắng khổ A4 (210 mm x 297 mm), 

loại giấy 80, chất lượng cao và in một mặt. 

2.2 Yêu cầu về chất lượng in 

Luận án Tiến sĩ phải ñược in với chất lượng cao, ñen ñậm, có ñộ tương phản tốt, 

rõ ràng và sạch. Chú ý chọn ñúng khổ A4 khi soạn thảo trong Microsoft Word và chọn 

ñúng khổ A4 khi in ra máy in (trong mục Properties của máy in). 

2.3 Yêu cầu về ñịnh dạng 

2.3.1 Lề giấy (Margin) 

Tất cả các trang của luận án Tiến sĩ phải có lề giấy như sau (xem Bảng 2.1): 

Lề trên: 2,5 cm 

Lề dưới: 2,5 cm 

Lề trái: 3 cm 

Lề phải: 2 cm 

2.3.2 Kiểu ñịnh dạng (Style) và kiểu chữ (Font)  

Nên sử dụng kiểu ñịnh dạnh (Style) ñể tạo sự thống nhất, dễ dàng chỉnh sửa và 

tạo ra mục lục một cách thuận tiện nhất. Người sử dụng có thể dựa vào các kiểu ñịnh 

dạng (Style) của các ñề mục ñã ñược ñịnh nghĩa sẵn trong tập tin này ñể tham khảo 

chính xác các yêu cầu về ñịnh dạng. Người sử dụng chỉ cần chọn ñúng kiểu ñịnh 

dạng (Style) phù hợp với ñề mục.  Xem thêm chi tiết tại Bảng 2.2. 

Các yêu cầu cho các ñề mục ñược liệt kê chi tiết sau ñây ñể tham khảo. 

2.3.2.1 Chương 

Tên chương sử dụng kiểu ñịnh dạng (Style) Heading 1 với các thông số: kiểu chữ 

(font) Times New Roman, cỡ 14, in ñậm, sử dụng chữ in hoa, Spacing Before: 24 pt, 

Spacing After: 24 pt, Line spacing: single, không thụt ñầu hàng, canh lề trái. Tên 

chương ñược ñánh số theo thứ tự 1, 2, 3, … 

Style Heading 1 Style Heading 2 

Style Heading 3 

Style Heading 4 

Style Indent 

Sử dụng Multilevel list 
trong tab Home 
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2.3.2.2 Tiểu mục thứ nhất 

Tên tiểu mục thứ nhất sử dụng kiểu ñịnh dạng (Style) Heading 2 với các thông 

số: kiểu chữ (font) Times New Roman, cỡ 13, in ñậm, Spacing Before: 6 pt, Spacing 

After: 12 pt, Line spacing: single, không thụt ñầu hàng, canh lề trái. Tên tiểu mục thứ 

nhất ñược ñánh số theo thứ tự 1.1, 1.2, 1.3, … 

2.3.2.3 Tiểu mục thứ hai 

Tên tiểu mục thứ hai sử dụng kiểu ñịnh dạng (Style) Heading 3 với các thông số: 

kiểu chữ (font) Times New Roman, cỡ 13, in ñậm và nghiêng, Spacing Before: 6 pt, 

Spacing After: 12 pt, Line spacing: single, không thụt ñầu hàng, canh lề trái. Tên tiểu 

mục thứ nhất ñược ñánh số theo thứ tự 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … 

2.3.2.4 Tiểu mục thứ ba 

Tên tiểu mục thứ ba sử dụng kiểu ñịnh dạng (Style) Heading 4 với các thông số: 

kiểu chữ (font) Times New Roman, cỡ 13, in nghiêng, Spacing Before: 6 pt, Spacing 

After: 12 pt, Line spacing: single, không thụt ñầu hàng, canh lề trái. Tên tiểu mục thứ 

nhất ñược ñánh số theo thứ tự 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, … 

Việc ñánh số các tiểu mục sử dụng tối ña 4 chữ số. 

2.3.2.5 Nội dung 

Các phần nội dung sử dụng kiểu ñịnh dạng (Style) Indent với các thông số: kiểu 

chữ (font) Times New Roman, cỡ 13, Spacing Before: 0 pt, Spacing After: 0 pt, Line 

spacing: 1.5 lines, thụt ñầu hàng 1 cm, canh lề hai bên. 

2.3.2.6 Chú thích (caption) cho các hình, bảng biểu và phương trình 

Chú thích (caption) cho các hình, bảng biểu và phương trình sử dụng kiểu ñịnh 

dạng (Style) Caption với các thông số: kiểu chữ (font) Times New Roman, cỡ 13, 

Spacing Before: 0 pt, Spacing After: 0 pt, Line spacing: single, không thụt ñầu hàng, 

canh lề chính giữa. Xem thêm mục 2.3.4. 

2.3.2.7 Các ñề mục khác 

Các ñề mục không ñược ñề cập ở trên có thể dùng ñịnh dạng tùy ý nhưng phải là  

kiểu chữ (font) Times New Roman, cỡ tối ña là 13, tối thiểu là 10 và phải thống nhất. 

Ví dụ các bảng biểu có nhiều nội dung có thể dùng cỡ chữ 10. 



2.3.3 ðánh số trang 

Phần mở ñầu ñược ñánh

Cam ðoan. Không ñánh số ch

Phần nội dung ñược ñán

tiên của phần nội dung. Kể t

liên tục, bao gồm cả Tài liệu 

Các trang trình bày theo chi

trang ở vị trí như các trang 

(Footer). Không sử dụng phầ

ðể ñánh số trang theo 

dùng chức năng Section Brea

2.3.4 Hình, bảng biểu, phư

Hình (bao gồm hình v

cần có chú thích (caption)

Caption (trong tab Reference

Các hình, bảng biểu ph

hơn một trang), không ñể ng

trang này, có thể sử dụng m

text) ñể chứa các hình, bảng b

Chú thích của các hình 

là số thứ tự của chương và y 

cho việc chèn một hình kèm v

Hình 2.1 Biểu t

5 

c ñánh số trang theo ñịnh dạng i, ii, iii, … bắt ñầ

ố cho trang bìa chính và trang bìa phụ.  

ợc ñánh số trang theo ñịnh dạng 1, 2, 3, … bắt ñầ

ể từ trang này, tất cả các trang ñều phải ñược 

ệu tham khảo, Phụ lục (nếu có), … cho ñến tra

eo chiều ngang khổ giấy (Landscape) vẫn phải 

trang khác. Số trang ñược ñặt chính giữa của ph

g phần ñầu trang (Header) cho bất kỳ thông tin g

 theo kiểu khác nhau cho phần mở ñầu và phần 

reaks ñể tạo các section khác nhau giữa các phầ

phương trình 

vẽ, hình chụp, ñồ thị, lưu ñồ, …), bảng biểu,

n). Các chú thích này ñược tạo ra bằng chứ

nces) ñể dễ dàng quản lý và thay ñổi thứ tự. 

iểu phải ñược trình bày trong một trang (ngoại trừ

ngắt trang xảy ra ở giữa hình, bảng biểu. ðể tr

ụng một Text box (với layout có Wrapping style

ảng biểu cùng với các chú thích. 

ình ñược ghi phía dưới hình, theo ñịnh dạng 

 và y là số thứ tự của hình trong chương ñó. Hình

 kèm với chú thích trong một text box. 

 

ểu tượng (logo) của trường ðại học Bách khoa

 

Hình ñư

Inser

ắt ñầu từ trang Lời 

bắt ñầu từ trang ñầu 

ợc ñánh số trang 

ến trang cuối cùng. 

 phải ñược ñánh số 

của phần cuối trang 

 tin gì. 

ần nội dung, hãy 

ác phần. 

 biểu, phương trình 

g chức năng Insert 

oại trừ các bảng dài 

ể tránh việc ngắt 

tyle là Inline with 

ạng Hình x.y, với x 

Hình 2.1 minh họa 

 

 khoa 

Text box 

ñược chèn vào 

nsert Caption 
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Chú thích của các bảng biểu ñược ghi phía trên bảng biểu, theo ñịnh dạng Bảng 

x.y, với x là số thứ tự của chương và y là số thứ tự của bảng trong chương ñó. Bảng 

2.1 và Bảng 2.2 minh họa cho việc chèn một bảng kèm với chú thích trong một text 

box.  

 

 

Thông thường các hình và bảng ngắn phải ñi liền với phần nội dung ñề cập tới 

các hình và bảng này ở lần thứ nhất. Các hình và bảng dài có thể ñể ở trang riêng 

nhưng phải là trang kế tiếp phần nội dung ñề cập tới hình và bảng này ở lần ñầu tiên. 

Bảng 2.2 Tóm tắt các kiểu ñịnh dạng (style) cho các ñề mục 

 
ðề mục 

 
Style 

 
Cỡ 

Khoảng 
cách 
hàng 

Chữ 
hoa 

In 
ñậm 

In 
nghiêng 

Thụt 
ñầu 

hàng 

Spacing 
before 

Spacing 
after 

Chương (1, 2, 3, …) Heading 1 14 single � �   24 24 

Tiểu mục (1.1,  …) Heading 2 13 single  �   6 12 

Tiểu mục (1.1.1, …) Heading 3 13 single  � �  6 12 

Tiểu mục (1.1.1.1, …) Heading 4 13 single   �  6 12 

Nội dung  Indent 13 1.5 lines    � 12 0 

Chú thích hình, bảng Caption 13 single     12 0 

Bảng 2.1 Cách ñịnh dạng lề giấy 

Lề trên 2,5 cm 

Lề dưới 2,5 cm 

Lề trái 3 cm 

Lề phải 2 cm 

 

Bảng ñược  
chèn vào 

Insert Caption 

Text box 
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Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều ñứng dài 297 mm của trang giấy, 

chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy ñể tránh bị ñóng 

vào gáy của phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy 

nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này. 

ðối với những trang giấy có chiều ñứng lớn hơn 297 mm (bản ñồ, bản vẽ, …) có 

thể ñể trong một phong bì cứng ñính bên trong bìa sau luận văn. 

Khi ñề cập ñến các hình và bảng biểu, phải nêu rõ số của hình và bảng biểu ñó. 

Tất cả các phương trình cần ñược ñánh số và ñể trong ngoặc ñơn sau mỗi phương 

trình phía lề phải, theo ñịnh dạng (x.y), với x là số thứ tự của chương và y là số thứ tự 

của phương trình trong chương ñó. 

Ví dụ:  

 

� �
�

�
 

 

(2.1) 

với  � là ñiện trở [Ω] 

  � là ñiện thế [V]  

  � là dòng ñiện [A] 

Khi có ký hiệu mới xuất hiện lần ñầu tiên thì phải có giải thích và ñơn vị tính ñi 

kèm ngay sau phương trình có ký hiệu ñó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký 

hiệu, chữ viết tắt và ý nghĩa của chúng cần ñược liệt kê và ñể ở phần ñầu của luận văn.  

2.3.5 Viết tắt 

Hạn chế viết tắt trong luận án Tiến sĩ. Chỉ nên viết tắt những từ, cụm từ hoặc 

thuật ngữ ñược sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, 

những mệnh ñề hoặc những cụm từ ít xuất hiện. Trong trường hợp cần viết tắt những 

từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức . . . thì ñược viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm 

theo chữ viết tắt trong ngoặc ñơn. Nếu có quá nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh 

mục các từ viết tắt (xếp theo thứ tự A, B, C) ở phần ñầu luận văn. 
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3 VẤN ðỀ ðẠO VĂN VÀ CÁCH TRÍCH DẪN 

3.1 ðạo văn 

Theo trường ðại học Arkansas, Hoa kỳ [ HYPERLINK \l "Uni11" 1 ], 2], việc 

ñạo văn/ñạo ý tưởng ñược ñịnh nghĩa là “sự mang lại cho công việc riêng của mình 

những từ ngữ, ý tưởng hoặc lý lẽ của một người khác mà không có sự trích dẫn, tham 

khảo hoặc ghi chú phù hợp”. ðạo văn ñược chia thành hai loại là: ñạo văn cố ý và ñạo 

văn không cố ý. ðạo văn cố ý là cố tình sao chép các kết quả, số liệu, từ ngữ, hình ảnh, 

âm thanh, … của người khác vào luận án của mình. ðạo văn không cố ý là việc tham 

khảo các tài liệu không ñúng cách, hoặc không thực hiện việc trích dẫn hoặc trích dẫn 

không ñúng quy cách. Do ñó, việc trích dẫn ñúng trong khi viết luận án là bước ñầu 

tiên ñể tránh việc ñạo văn/ñạo ý tưởng và giúp bạn tránh ñược các rắc rối về sau [ 

HYPERLINK \l "BMa94" 3 ]. 

Trong thời ñại hiện nay, thật dễ dàng tìm kiếm tài liệu trên Internet, tuy nhiên cần 

chú ý rằng thông tin trên Internet không là “miễn phí”. Cần phải trích dẫn khi sử dụng 

thông tin từ Internet. ðừng bỏ qua việc trích dẫn các nguồn từ Internet và các bài báo 

dạng ñiện tử chỉ vì bạn không biết cách trích dẫn như thế nào 4]. Một trường hợp dễ 

rơi vào việc ñạo văn là sao chép mã nguồn chương trình. Có nhiều cách ñể phát hiện 

các trường hợp ñạo văn này. Các tác giả  B. Belkhouche, Anastasia Nix và Johnette ñã 

ñưa ra phương pháp phát hiện ñạo văn trong thiết kế phần mềm bằng cách so sánh 

thiết kế thay vì so sánh mã nguồn [ HYPERLINK \l "BBe04" 5 ] 

3.2 Cách trích dẫn 

Mục tiêu của việc trích dẫn nguồn tài liệu: 

• Giúp người ñọc nhận biết công việc mà bạn ñã nghiên cứu và thực hiện. 

• Giúp người ñọc tìm ñược nguồn tài liệu gốc ñể có thêm thông tin. 

• Tạo ra sức mạnh cho các luận cứ của bạn. 

• Ghi nhận công lao của các tác giả khác. 

Một số lưu ý quan trọng khi trích dẫn: 
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• Phải trích dẫn khi bạn sử dụng kết quả, số liệu, hình ảnh, hình vẽ, bảng 

biểu, sơ ñồ, từ ngữ, ý tưởng, … của một nguồn tài liệu khác, ngay cả khi 

bạn không sử dụng nguyên văn. 

• Khi trích dẫn, phải trích dẫn nguồn tài liệu gốc. Ví dụ: bạn trích dẫn một 

thông tin từ tài liệu A, mà tài liệu A trích dẫn thông tin ñó từ tài liệu B và 

tài liệu B không trích dẫn thông tin ñó từ bất kỳ nguồn nào, thì bạn phải 

ghi trích dẫn từ nguồn tài liệu B. 

• Phải ghi nguồn trích dẫn ngay sau vị trí bạn tham khảo từ một nguồn tài 

liệu khác, kể cả là tác giả của tài liệu ñó là chính mình. 

• Khi bạn ghi lại nguyên văn các từ và cụm từ của một tác giả, bạn phải 

phải ñặt chúng vào dấu ngoặc kép và ghi nguồn trích dẫn. Tuy nhiên, chỉ 

ñược ghi nguyên văn một hoặc hai câu. Ngay cả khi bạn ñã ghi nguồn 

trích dẫn, việc ghi nguyên văn cả ñoạn văn từ một nguồn tài liệu khác là 

ñạo văn. 

• Ngay cả khi bạn ñã ghi nguồn trích dẫn, nhưng bạn sử dụng các kết quả, 

số liệu, hình ảnh, hình vẽ, bảng biểu, sơ ñồ, từ ngữ, ý tưởng, …  của một 

nguồn tài liệu khác làm công việc của mình thì ñó cũng là ñạo văn. 

• Ngay cả khi ñã ghi nguồn trích dẫn và viết lại với từ ngữ của mình mà cấu 

trúc của nguồn tài liệu gốc vẫn không thay ñổi, thì ñó cũng là ñạo văn. 

• Việc sử dụng các tài liệu có bản quyền (copyrighted) bao gồm cả hình 

minh họa cũng bị xem là vi phạm bản quyền, cho dù ñã ghi trích dẫn. 

Trong trường hợp này, cần phải giấy ñồng ý cho phép sử dụng của tác giả 

và phải ñính kèm trong phần phụ lục của luận án 2]. 

• Không cần trích dẫn các kiến thức tổng quát.  

• Khi bạn không chắc chắn về việc có phải trích dẫn hay không, thì bạn nên 

trích dẫn. 

Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn cho việc trích dẫn trong các tài liệu về các 

kiểu trích dẫn hoặc trong các hướng dẫn dành cho các nghiên cứu viên. Bạn có thể ñọc 

thêm hữu ích tại chương 12 sách The Mordern Researcher của tác giả Jacques Barzun 

and Henry Graff [ HYPERLINK \l "JBa92" 6 ]. 

Có nhiều kiểu trích dẫn khác nhau, ví dụ như: 
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• Kiểu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

• Kiểu MLA (Modern Language Association) 

• Kiểu APA (American Psychological Association) 

Theo quy ñịnh của phòng ðào tạo Sau ñại học trường ðại học Bách khoa, việc 

trích dẫn trong luận án Tiến sĩ ñược thực hiện theo kiểu IEEE, riêng các luận án Tiến 

sĩ thuộc khoa Quản lý Công nghiệp thực hiện trích dẫn theo kiểu APA. 

3.3 Kiểu trích dẫn IEEE 

Theo hướng dẫn kiểu trích dẫn IEEE 7], [ HYPERLINK \l "DGr09" 8 ], các tham 

khảo ñược ñánh số và trình bày theo thứ tự xuất hiện trong luận án. Khi tham chiếu 

ñến các tham khảo trong văn bản, ñặt các số của các tham khảo trong ngoặc vuông. Ví 

dụ: [1], [2] 

Các lưu ý khi trích dẫn theo kiểu IEEE: 

• Tên tác giả: ghi theo thứ tự Tên (ghi tắt) và Họ, sử dụng et al. trong trường hợp 
có ba tác giả hoặc hơn. 

Ví dụ:  

Hai tác giả: J. K. Author and A. N. Writer 

Ba tác giả hoặc hơn: J. K. Author et al. 

• Tiêu ñề của bài báo (hoặc của một chương, một bài báo hội nghị, một phát 
minh, …): ghi trong dấu ngoặc kép. 

• Tiêu ñề của tạp chí hoặc sách: dùng kiểu chữ nghiêng.  

Các quy tắc này giúp cho người ñọc phân biệt các loại tham khảo dễ dàng. Cách 

ñặt các dầu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, ngày tháng năm và trang thì tùy thuộc 

vào loại tham khảo ñược trích dẫn (sách, bài báo, bài ñăng tại hội nghị, …). Xem các 

ví dụ sau ñây và tuân theo chính xác các chi tiết. Ví dụ: ñặt dấu chấm sau tên tác giả và 

tựa sách, các số trang trích dẫn ñược ghi sau pp., ghi tắt tất cả các tháng sử dụng ba ký 

tự ñầu (ví dụ: Jun.). 

Thông tin nào không tìm ñược thì có thể bỏ qua. 

Xem chi tiết và làm theo các ví dụ cụ thể tại tài liệu IEEE Citation Reference 8] 

(tập tin ieeecitationref.pdf). 
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3.4 Kiểu trích dẫn APA 

Kiểu trích dẫn APA ñề ra ñến các quy tắc ñược quy ñịnh bởi Hiệp hội Tâm lý 

Hoa Kỳ (American Psychological Association) dành cho các tài liệu ñược sử dụng 

trong các bài báo nghiên cứu. Kiểu APA quy ñịnh cả cách thức trích dẫn trong tài liệu 

và cả cách trình bày danh sách các trích dẫn [ HYPERLINK \l "Cor10" 9 ]. 

3.5 Sử dụng Word 2007 ñể thực hiện trích dẫn 

Các bước chuẩn bị  

Kiểu trích dẫn APA ñã ñược tích hợp trong Word 2007, còn ñể sử dụng kiểu 

trích dẫn APA cần thực hiện các bước sau trước khi sử dụng:  

• Tải tập tin IEEE.XSL tại 

http://bibword.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=15

365  

• Copy tập tin này vào thư mục 

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Bibliography\Style 

Cách trích dẫn nguồn tài liệu trong luận án 

Ngay sau vị trí bạn tham khảo từ một nguồn tài liệu khác, trong tab References 

chọn Style IEEE (ñối với luận án ngành kỹ thuật), hoặc Style APA (ñối với luận án 

thuộc khoa Quản lý Công nghiệp) rồi bấm Insert Citation, sau ñó: 

• Bấm Add new source … ñể nhập thông tin về một nguồn tài liệu tham 
khảo mới,  

• Hoặc chọn một nguồn tài liệu có sẵn trong danh sách. 

Cách tạo danh sách cách tài liệu tham khảo (Mục tài liệu tham khảo ở cuối 

luận án) 

Sau khi ñã hoàn tất việc soạn thảo phần nội dung cùng với các trích dẫn, bạn tạo 

danh sách các tài liệu tham khảo tại ñầu một trang mới sau trang cuối cùng của phần 

nội dung bằng cách như sau: 

• Chọn tab References. 

• Bấm Bibliography, rồi bấm tiếp Bibliography. 

Khi có thay ñổi hoặc chèn thêm trích dẫn, cần cập nhật các trích dẫn và danh 

sách tài liệu tham khảo bằng cách: 
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• Bấm vào chỗ bất kỳ trong danh sách tài liệu tham khảo. 

• Bấm Update Citations and Bibliography. 

Xem thêm chi tiết hướng dẫn cách dùng Word 2007 ñể trích dẫn và tạo danh sách 

tài liệu tham khảo tại tài liệu Microsoft Office Word 2007 Citations - User Guide 

[10] (tập tin w-manual.pdf). 
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4  CÁC TÀI LIỆU CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 

[Liệt kê các bài báo, công trình ñã công bố của tác giả về nội dung của ñề tài, theo 
trình tự thời gian công bố (tài liệu mới nhất ñược liệt kê ñầu tiên) theo ñịnh dạng của 
IEEE (ñối với luận án ngành kỹ thuật), hoặc APA (ñối với luận án thuộc khoa Quản 
lý Công nghiệp)] 
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