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TÓM TẮT
Tóm tắt bài báo được trình bày với font chữ Times New Roman, size 12, Định dạng in
nghiêng . Giãn dòng: At least: 16
Tựa đề và bản tóm tắt là hai phản chiếu đầu tiên đập vào mắt của người đọc.Tóm tắt giúp
độc giả nhận biết bài viết có phù hợp với đề tài của tác giả mà dộc giả đang quan tâm
không, Đây cũng là phần mà đại đa số người đọc đọc trước khi quyết định có nên đọc tiếp
hay không, dữ liệu trình bày và kết luận chính của tác giả. Tất nhiên, tựa đề và bản tóm tắt
là hai phần được đưa vào danh mục của thư viện điện tử. Do đó, nhà nghiên cứu cần phải
để tâm suy nghĩ cẩn thận khi soạn hai phần này sao cho thu hút sự chú ý của người
đọc.Phần tóm tắt được viết từ 100 đến 200 từ.
Từ khóa:Các từ khóa được liệt kê độc lập bên dưới tóm tắt, khoảng 3-5 từ. Tất cả
các từ khóa phải hiện diện trong phần tóm tắt.
ABSTRACT
Translate to English from “tóm tắt tiếng Việt” ....................................................................
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I.

TÊN CÁC ĐỀ MỤC CHÍNH (GIỚI THIỆU)

1. Tên các tiểu mục
Giới thiệu: Trong phần này, tác giả xác định: Lý do thực hiện nghiên cứu, Những kiến
thức nào đã có trước đề tài này.
“Nhiệm vụ” thiết yếu nhất trong phần dẫn nhập là phải làm sao làm cho người đọc tiếp
nhận bài báo và quan tâm đến kết quả của công trình nghiên cứu. Hơn nữa, phần dẫn nhập
còn giúp cho người bình duyệt bài báo hay tổng biên tập tập san thẩm định tầm quan trọng
của bài báo. Trong phần dẫn nhập, tác giả phải nói rõ tại sao công trình nghiên cứu ra đời
và tại sao người đọc phải quan tâm đến công trình đó.
II. TÊN CÁC ĐỀ MỤC CHÍNH (PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU)
Phương pháp nghiên cứu: tác giả trình bày các phương pháp nghiên cứu và nêu vắn tắt
từng phương pháp nghiên cứu mà tác giả đã sử dụng để thực hiện nghiên cứu.

III. TÊN CÁC ĐỀ MỤC CHÍNH (KẾT QUẢ)
Kết quả: Mục này trình bày những kết quả đạt được thông qua quá trình nghiên cứu.
Phần kết quả phải được viết một cách ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề nêu ra trong phần
dẫn nhập. Tác giả phải trả lời cho được câu hỏi “Đã phát hiện gì?” Cần phải phân biệt rõ
đâu là kết quả chính và đâu là kết quả phụ. Phần kết quả phải có biểu đồ và bảng số liệu, và
những dữ kiện này phải được diễn giải một cách ngắn gọn trong văn bản. Những số liệu
này phải trình bày sao cho lần lượt trả lời các mục đích mà tác giả đã nêu ra trong phần dẫn
nhập.
Tất cả các bảng thống kê, biểu đồ, và hình ảnh phải được chú thích rõ ràng; tất cả những kí
hiệu phải được đánh vần hay chú giải một cách cụ thể để người đọc có thể hiểu được ý
nghĩa của những dữ kiện này. Trong phần kết quả, tác giả chỉ trình bày sự thật và chỉ sự
thật (facts), kể cả những sự thật mà nhà nghiên cứu không tiên đoán trước được hay những
kết quả “tiêu cực” (ngược lại với điều mình mong đợi). Trong phần kết quả, tác giả không
nên bình luận hay diễn dịch những kết quả này cao hay thấp, xấu hay tốt, v.v.. vì những
nhận xét này sẽ được đề cập đến trong phần thảo luận (Discussion).

Hình aa: Tên hình vẽ.

Công thức toán học: theo Microsoft Equation 3.0
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IV. TÊN CÁC ĐỀ MỤC CHÍNH ( THẢO LUẬN)
(Không bắt buộc)
V. TÊN CÁC ĐỀ MỤC CHÍNH ( KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ)
(Không bắt buộc)
VI. TÊN CÁC ĐỀ MỤC CHÍNH ( LỜI CÁM ƠN)
(Không bắt buộc)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
[1] Tài liệu tham khảo xếp theo trình tự chỉ dẫn trong bài và theo cách trình bày:


Nếu là tạp chí: Số thứ tự, tên tác giả, tên tạp chí, tập số, trang, (năm).



Nếu là sách: Số thứ tự , tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, lần và năm
xuất bản.



Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh thì phiên âm theo quy tắc thông
dụng sang chữ La tinh.



Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài.

[2] Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả
và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu
tham khảo.

Thông tin liên hệ tác giả chính (người chịu trách nhiệm bài viết):
Họ tên:
Đơn vị:
Điện thoại:
Email:

