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1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GỬI BÀI
Bản thảo bài viết gửi đăng Tạp chí Kinh tế Đôi ngoại là bài viết chưa từng công
bố trên bất kỳ tạp chí khoa học nào trước đó. Tác giả có trách nhiệm không gửi đăng
bản thảo bài viết trên tạp chí khác khi chưa có quyết định từ chối của BBT Tạp chí. Tác
giả phải chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo, tính chính xác của các trích dẫn trong
bài viết, tính hợp pháp bản quyền của bài viết. Tác giả phải có trách nhiệm trong việc
xin phép sử dụng các dữ liệu từ cá nhân và tổ chức quản lý/ sở hữu dữ liệu. Đối với các
công trình nghiên cứu chưa được công bố mà được sử dụng trong bài viết, tác giả phải
gửi kèm văn bản xác nhận sự đồng ý của cá nhân hay tổ chức là tác giả thực hiện
nghiên cứu đó. Tất cả các dữ liệu trình bày trong bài viết phải được trích dẫn nguồn.
Các bài viết gửi đăng phải được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt nếu gửi đăng trên Tạp
chí bản tiếng Việt và là ngôn ngữ tiếng Anh nếu gửi đăng trên Tạp chí số tiếng Anh.
Bài viết phải được soạn thảo bằng phần mềm MsWord, font chữ Times New
Roman, cỡ chữ 12, khoảng cách dòng 1.3. Trong trường hợp phải sử dụng các từ ở dạng
ngôn ngữ nước khác không thể thay thế thì các từ này phải được in nghiêng. Độ dài bài
viết không quá 6.000 từ (đối với bài viết bằng tiếng Việt) và không quá 12.000 từ (đối
với bài viết bằng tiếng Anh).
Bài viết gửi đăng phải bao gồm 2 thông tin tách biệt:
Phần giới thiệu thông tin (trang đầu tiên và đánh số o) gồm các thông tin sau:
- Tên bài viết
- Họ và tên tác giả
- Học hàm và học vị (nếu có)
- Tổ chức tác giả công tác
- Địa chỉ email, điện thoại
- Lĩnh vực nghiên cứu chính của tác giả

-

Lời cam đoan về bản quyền hợp pháp đối với bài viết (cam đoan bài viết

chưa từng được công bố trên tạp chí nào trước đó, cam đoan không gửi bài đến các tạp
chí khác trong thời gian chờ xét duyệt)
Phần nội dung bài viết (bắt đầu từ trang số 1) không chứa đựng bất kỳ thông tin
nào về tác giả, và phải đảm bảo quy định của một bài báo khoa học do Tạp chí quy định
cụ thể tại mục 2 và gửi bản thảo bài viết đến Tạp chí qua email: tapchi@ftu.edu.vn
2. QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN CỦA BÀI VIẾT
2.1.

Tên bài viết (Title)
Tên bài viết ngắn gọn (từ 10 đến 15 từ), phản ánh trực diện nội dung của bài viết,

thường chứa đựng mục đích và đối tượng nghiên cứu hoặc cả hai. Tên bài viết phải viết
chữ in hoa, chữ đậm và canh giữa trang.
2.2.

Tóm tắt bài viết (Abstract)
Phần tóm tắt được viết thành đoạn văn ngắn gọn (từ 170 đến 200 từ) nhưng phải

thể hiện rõ: nội dung, mục đích, phương pháp nghiên cứu (đối tượng nghiên cứu, dữ
liệu và phương pháp phân tích) và kết luận của tác giả.
Đối với các bài viết tiếng Việt, tác giả được yêu cầu cung cấp thêm tên bài và
phần tóm tắt (bao gồm cả từ khoá) dịch sang tiếng Anh và trình bày ngay dưới phần
tiếng Việt.
2.3.

Từ khóa (Keywords)
Tác giả cần đưa ra 4-6 từ khoá của bài viết theo thứ tự alphabet

2.4.

Đặt vấn đề (Introduction)
Trong phần này tác giả phải nêu rõ: 1. Lý do chọn đề tài, 2. Tổng quan về tình

hình nghiên cứu, 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên
cứu, các giả thuyết khoa học, giới thiệu bố cục của bài viết và một số nội dung khác nếu
tác giả thấy cần thiết.
2.5.

Tổng quan lý thuyết, tóm tắt tình hình nghiên cứu.
Phần này tác giả nêu tổng quan các lý thuyết nền tảng, cơ bản cần thiết để giải

quyết vấn đề nghiên cứu; nêu tóm tắt tình hình nghiên cứu về vấn đề của bài báo ở

trong nước và quốc tế; cần làm rõ lịch sử phát triển của vấn đề, tác giả, tác phẩm tiêu
biểu.
2.6.

Phương pháp nghiên cứu
Tác giả tập trung làm rõ cách thức thực hiện các nhiệm vụ để đạt được các mục

tiêu đã đề ra. Tác giả làm rõ các vấn đề về cơ sở dữ liệu, phương pháp khảo sát, phương
pháp phân thích đánh giá.
2.7.

Trình bày kết quả nghiên cứu
Phần này tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu được thực hiện theo phương

pháp đã chọn. Dữ liệu nên trình bày theo mô hình, bảng biểu, đồ thị hình vẽ, hình ảnh
v.v…Chú ý, những dữ liệu đã ghi theo bảng biểu thì không trình bày lại theo hình vẽ
hay biểu đồ. Mục này nên tập trung vào các kết quả chính có giá trị, phát hiện mới của
tác giả, tránh sa vào chi tiết nhỏ nhặt.
2.8.

Kết luận
Trong phần này tác giả rút ra các kết luận ngắn gọn, trực tiếp từ kết quả nghiên

cứu. Kết luận cần nêu bật ý nghĩa của kết quả nghiên cứu, những gì tác giả chưa làm
được và định hướng phát triển nghiên cứu tiếp theo.
2.9.

Danh mục tài liệu tham khảo
Danh mục tài liệu xếp theo thứ tự alphabet. Chú ý: Chỉ đưa vào danh mục tài liệu

tham khảo những tài liệu nào tác giả có sử dụng, nhắc tới và trích dẫn nguồn ở trong bài
viết.
Danh mục tài liệu tham khảo là phần bắt buộc phải có của bài báo, được trình bày theo
mục 3.
3. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRÌNH BÀY
3.1.

Quy định đánh số đề mục
Trong phần nội dung chính của bài viết, các đề mục lớn phải là chữ đậm, canh

trái và được đánh số liên tục theo chữ số A-rập. Các tiểu mục cấp 1 chữ đậm, in
nghiêng và các tiểu mục cấp 2, 3…là chữ in nghiêng nhưng không in đậm.
3.2.

Quy định trình bày bảng biểu, hình vẽ

Các bảng biểu dữ liệu trình bày trong bài viết được ghi thống nhất là Bảng. Các
bảng dữ liệu phải là định dạng bảng (table) trong phần mềm MS Word. Các đồ thị, biểu
đồ, sơ đồ trong bài được ghi thống nhất là Hình. Các đồ thị/biểu đồ được xây dựng từ
phần mềm MS Excel thì tác giả cần gửi kèm file gốc excel của đồ thị/biểu đồ đó. Với
các hình được làm bằng các chương trình đồ hoạ (Corel Draw, Adobe Photoshop…) thì
tác giả đính kèm file gốc. Với các hình dạng ảnh (photo), yêu cầu là file JPEG, thì có độ
phân giải không dưới 300 dpi. Các bảng và hình trong bài viết phải được đánh số riêng
biệt và theo thứ tự liên tục bằng chữ số Ả-Rập, số thứ tự được đặt sau từ “Bảng” hoặc
“Hình” (ví dụ Bảng 1, Hình 1). Mỗi bảng cần phải có tên tương ứng mô tả chính xác nội
dung của bảng/hình.
Bảng 1: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị của các biến trong bài nghiên cứu
Biến

Bậc gốc

Sai phân bậc nhất

Giá trị thống kê t

P-value

Giá trị thống kê t

P-value

JKSE

-1.918

0.644

-44.492***

0.000

KLCI

-1.742

0.732

-43.056***

0.000

PSEI

-2.105

0.542

-44.894***

0.000

SET

-1.816

0.696

-47.302***

0.000

STI

-2.023

0.587

-46.849***

0.000

VN

-2.009

0.595

-38.497***

0.000

SSE

-1.526

0.820

-46.687***

0.000

Ghi chú: Với *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%.
Nguồn: Nguyễn Văn A (2015, tr.68).

Số thứ tự và tên bảng/hình được đặt ở vị trí phía trên cùng của bảng/hình đó theo
phương chiều ngang, chữ in đậm. Các bảng/hình trong bài viết phải được viện dẫn
nguồn. Nguồn được đặt dưới cùng của bảng/hình, chữ trình bày in nghiêng, không in
đậm. Các ghi chú cũng cần được đưa vào để giải thích thêm cho bảng/hình trong trường
hợp cần thiết.

3.3.

Quy định trình bày trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo
Trích dẫn tài liệu tham khảo được chia làm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (in-

text reference) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list). Danh mục tài liệu tham
khảo được đặt cuối cùng bài viết, mỗi trích dẫn trong bài viết nhất thiết phải tương ứng
với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.

3.3.1.Trích dẫn trong bài (in-text reference)
Trích dẫn trong bài viết bao gồm các thông tin sau:
- Họ tên tác giả, tổ chức
- Năm xuất bản
- Trang tài liệu trích dẫn
Có 2 cách chủ yếu trình bày trích dẫn trong bài viết:
-

Trích dẫn nguyên văn: sao chép chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn và được

đặt trong dấu ngoặc kép, bắt buộc phải ghi cả số trang của nguồn trích.
Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009, tr.68) nêu rõ “yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất
đến sản lượng nền kinh tế quốc dân”.
-

Trích dẫn diễn giải: diễn giải câu chữ của tác giả khác bằng câu chữ của

mình, sử dụng từ ngữ khác mà không làm khác đi nghĩa nguyên gốc. Khi trích dẫn diễn
giải thì không bắt buộc phải ghi số trang.
Ví dụ: Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân
(Nguyễn Văn A, 2009).
hoặc: Nguyễn Văn A (2009) tin rằng yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến
sản lượng nền kinh tế quốc dân.

3.3.2. Danh mục tài liệu tham khảo (Reference)
Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết, được bắt đầu bằng tiêu đề
“Tài liệu tham khảo”, tiếp theo liệt kê các tài liệu tham khảo (sách, báo, nguồn ấn
phẩm điện tử…) được sắp xếp thứ tự Alphabet theo họ tác giả, tên bài viết, ấn phẩm
không có tên tác giả. Chú ý: chỉ liệt kê các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài.
Mỗi danh mục tài liệu tham khảo bao gồm các thông tin: tên tác giả, năm xuất bản, tên

tác phẩm, nơi xuất bản. Dưới đây là chi tiết quy trình chuẩn trình bày trích dẫn và danh
mục các tài liệu tham khảo.
Loại
tài Quy chuẩn trình Ví dụ về trình bày danh mục tài Ví dụ về trình
liệu tham bày danh mục tài liệu tham khảo
bày trích dẫn
khảo
liệu tham khảo
tương
ứng
trong bài viết
Sách
Một tác giả

Họ tên tác giả (năm xuất Nguyễn Văn A (2009), Kinh Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh
bản), tên sách, nhà xuất tế Việt Nam năm 2008, Nhà nhất đến sản lượng nền kinh
bản, nơi xuất bản.
xuất bản A, Hà Nội.
tế quốc dân (Nguyễn Văn A,
2009) hoặc: Nguyễn Văn A
(2009, tr.19) nêu rõ “yếu tố C
có ảnh hưởng mạnh nhất đến
sản lượng nền kinh tế quốc
dân”.

Hai tác giả

Họ tên tác giả 1 và họ
tên tác giả 2 (năm xuất
bản), tên sách, nhà xuất
bản, nơi xuất bản.

Nguyễn Văn A và Nguyễn
Văn B (2009), Kinh tế Việt
Nam năm 2008, Nhà xuất bản
A, Hà Nội.

Nguyễn Văn A và Nguyễn
Văn B (2009)
tin rằng yếu tố C có ảnh
hưởng mạnh nhất
đến sản lượng nền kinh tế
quốc dân.

Từ ba tác giả Họ tên tác giả 1, họ tên
trở lên
tác giả 2,...và họ tên tác
giả n (năm xuất bản), tên
sách, nhà xuất bản, nơi
xuất bản.

Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn
B và Nguyễn Văn C (2009),
Kinh tế Việt Nam năm 2008,
Nhà xuất bản B, Hà Nội.

Nguyễn Văn A và cộng sự
(2009) tin rằng yếu tố C có
ảnh hưởng mạnh nhất đến sản
lượng nền kinh tế quốc dân.

Không có tên Tên sách (năm xuất bản), Kinh tế tri thức (2009), Nhà Trong cuốn Kinh tế tri thức
tác giả
nhà xuất bản, nơi xuất xuất bản B, Hà Nội.
(2009, tr.19) nêu rõ “yếu tố C
bản
có ảnh hưởng mạnh nhất đến
sản lượng nền kinh tế quốc
dân.”
Nhiều
tác
phẩm
của
cùng một tác
giả

Họ tên tác giả (năm xuất
bản ), tên sách 1, nhà
xuất bản, nơi xuất bản.
Họ tên tác giả (năm xuất

Nguyễn Văn A (2009), Kinh
tế Việt Nam năm 2008, Nhà
xuất bản B, Hà Nội.
Nguyễn Văn A (2010), Kinh

Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh
nhất đến sản lượng nền kinh
tế quốc dân (Nguyễn Văn A,
2009).

bản ), tên sách 2, nhà tế vĩ mô, Nhà xuất bản B, Hà
xuất bản, nơi xuất bản.
Nội.
Nguyễn Văn A (2010, tr.19)
Quy tắc: Sắp xếp theo
nêu rõ “yếu tố D ít có ảnh
trình tự năm xuất bản
hưởng đến sản lượng nền kinh
từ xa đến gần nhất
tế quốc dân”.
trong danh mục.
Nhiều
tác
phẩm xuất
bản
trong
cùng 1 năm
của cùng 1
tác giả

Họ tên tác giả (năm xuất
bản a ), tên sách 1, nhà
xuất bản, nơi xuất bản.
Họ tên tác giả (năm xuất
bản b), tên sách 2, nhà
xuất bản, nơi xuất bản.
Sử dụng các chữ cái
a/b/c...để phân biệt các
tác phẩm khác nhau
trong cùng một năm của
tác giả đó.

Nguyễn Văn A (2009a), Kinh
tế Việt Nam năm 2008, Nhà
xuất bản B, Hà Nội.
Nguyễn Văn A (2009b), Kinh
tế vĩ mô, Nhà xuất bản B, Hà
Nội.

Nguyễn Văn A (2009a) tin
rằng yếu tố C có ảnh hưởng
mạnh nhất đến sản lượng nền
kinh tế quốc dân. Trong kho
đó yếu tố D ít có ảnh hưởng
đến sản lượng nền kinh tế
quốc dân Nguyễn Văn A
(2009b)

Người biên Họ tên chủ biên (biên Nguyễn Văn C (biên soạn), Nguyễn Văn C (biên soạn.
soạn/Chủ
soạn), năm xuất bản, tên 2009, Quy mô các nền kinh tế, 2009) quan điểm X là yếu tố
biên (Editor). sách, nhà xuất bản, nơi Nhà xuất bản B, Hà Nội.
không thay đổi theo quy mô
xuất bản.
Ấn phẩm có Tên tác giả (năm xuất Nguyễn Văn A (2009), Kinh
lần xuất bản bản), tên sách, xuất bản tế Việt Nam, xuất bản lần thứ
khác nhau
lần thứ x, nhà xuất bản, 2, Nhà xuất bản B, Hà Nội.
nơi xuất bản.

sản xuất.
Nguyễn Văn A (2009, tr. 20)
cho rằng yếu tố C có ảnh
hưởng mạnh nhất đến sản
lượng nền kinh tế quốc dân.

Từ điển bách Tên tác giả (năm xuất Nguyễn Văn A (2009), Từ Nguyễn Văn A (2010, tr. 21)
khoa/từ điển bản), tên từ điển, nhà điển kinh tế, xuất bản lần thứ định nghĩa........
có tác giả.
xuất bản, nơi xuất bản.
2, Nhà xuất bản B, Hà Nội.
Từ điển bách Tên chủ biên (biên soạn), Nguyễn Văn C (biên soạn), Nguyễn Văn C (biên soạn.
khoa/từ điển năm xuất bản, tên từ 2010, Từ điển kinh tế học, 2010, tr.30) định nghĩa.....
không có tác điển, nhà xuất
Nhà xuất bản B, Hà Nội.
giả, chỉ có
bản, nơi xuất bản.
nhà
biên
soạn
Bài viết hoặc Tên tác giả của bài Nguyễn Văn A (1976), ‘Giải Nguyễn Văn A (1976, tr.101)
1
chương viết/chương (năm xuất quyết khủng hoảng’, trong đã đề cập.......
trong 1 cuốn bản),
‘Tên
bài Kinh tế tri thức, Nguyễn Văn

sách

viết/chương’, trong tên C (chủ biên), Nhà xuất bản B,
sách, tên chủ biên cuốn Hà Nội, tr. 100-120.
sách (chủ biên), nhà xuất
bản, nơi xuất bản, trang,
sách chứa nội dung
bài/chương.

Sách dịch

Tên tác giả (năm xuất Deham (2002), Tài chính (Deham, 2002)
bản), tên sách, được dịch công, dịch bởi Nguyễn Văn
bởi...,nhà xuất bản, nơi A, nhà xuất bản B, Hà Nội.
xuất bản.

Sách điện tử

Tên tác giả (năm xuất
bản), tên sách, nhà xuất
bản, truy cập ngày/
tháng/ năm, từ < liên kết
đến cuốn sách trên
internet>.

Nguyễn Văn A (2009), Toàn
cầu hóa, Nhà xuất bản B, truy
cập ngày 20 tháng 1 năm
2010,
từ
<http://www.abcd.com>.

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học (Journal Article)
Một tác giả

Họ tên tác giả (năm xuất
bản), ‘tên bài báo’, tên
tạp chí, số...,tập phát
hành, trang chứa nội
dung bài báo trên tạp chí.

Lê Văn H (2009), ‘Tổng quan kinh tế Lê Văn H (2009)
Việt Nam năm 2010 và khuyến nghị tin rằng...
chính sách cho năm 2011’, Tạp chí K,
số 15, tập 4, tr.7-13.

Hai tác giả

Họ tên tác giả 1 và họ
tên tác giả 2 (năm xuất
bản), ‘tên bài báo’, tên
tạp chí, số..., tập phát
hành, trang chứa nội
dung bài báo trên tạp chí.

Lê Văn H và Nguyễn Văn C (2009), Lê Văn H và
‘Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010 Nguyễn Văn C
và khuyến nghị chính sách cho năm (2009) tin rằng....
2011’, Tạp chí K, số 15, tập 4, tr. 7-13.

Từ 3 tác giả Họ tên tác giả 1, họ tên
trở lên
tác giả 2,...và họ tên tác
giả n (năm xuất bản), tên
tạp chí, số...,tập phát
hành, trang chứa nội
dung bài báo trên tạp chí.

Lê Văn H, Nguyễn Văn C và Trần Văn Lê Văn H và công
B (2009), ‘Tổng quan kinh tế Việt Nam sự
(2009)
tin
năm 2010 và khuyến nghị chính sách rằng.........
cho năm 2011’, Tạp chí K, số 15, tập 4,
tr. 7-13.

Bài viết từ Họ tên tác giả (năm xuất Lê Văn H (2009), ‘Tổng quan kinh tế
tạp chí điện bản), ‘tên bài báo’, tên Việt Nam năm 2010 và khuyến nghị
tử miễn phí tạp chí, số..., tập phát chính sách cho năm 2011’, Tạp chí K,

trên internet

hành, trang chứa nội số 15, tập 4, tr. 7-13, truy cập ngày 20
dung bài báo trên tạp chí, tháng
10
năm
2010,
từ
truy
cập http://www.xyz.com/ad203.pdf.
ngày...tháng...năm..., từ
<liên kết đến bài báo trên
internet>.

Bài viết từ Họ tên tác giả (năm xuất
cơ sở dữ liệu bản), ‘tên bài báo’, tên
điện tử
tạp chí, số...,tập phát
hành, trang chứa nội
dung bài báo trên tạp chí,
truy
cập
ngày...tháng...năm..., từ
cơ sở dữ liệu...

Lê Văn H (2009), ‘Tổng quan kinh tế
Việt Nam năm 2010 và khuyến nghị
chính sách cho năm 2011’, Tạp chí K,
số 15, tập 4, tr.7-13, truy cập ngày 20
tháng 10 năm 2010, từ cơ sở dữ liệu
ABI Global.

Bài viết trên báo /tạp chí phổ thông (newspaper, magazine)
Bài viết trên
báo/tạp chí
phổ thông có
tác giả

Họ tên tác giả (năm xuất Lê Văn H (2009), ‘Marketing trực tuyến
bản), ‘tên bài báo’, tên ở Việt Nam’, Tiếp thị, ngày 24 tháng 5,
báo/tạp
chí,
số..., tr. 8.
ngày...tháng...phát hành,
trang bài báo.

Bài viết trên
báo/tạp chí
phổ
thông
không có tác
giả

Tên báo/tạp chí (năm Tiếp thị (2009), ‘Marketing trực tuyến ở
xuất bản), ‘tên bài báo’, Việt Nam’, ngày 24 tháng 5, tr. 8.
số..,ngày...tháng..., trang
bài báo.

Bài viết trên Họ tên tác giả (năm xuất
báo điện tử
bản), ‘tên bài báo’, tên
báo điện tử, truy cập
ngày..tháng..năm...từ
<liên kết internet bài viết
trên trang báo>.

Nguyễn Văn A (2010), ‘Tăng trưởng tín
dụng gần lấp đầy chỉ tiêu’, Vneconomy,
truy cập ngày 04 tháng 11 năm 2010,
<http://vneconomy.vn/156.htm>.

Nguồn tài liệu trên World Wide Web (WWW)
Tài liệu trên Tên tác giả (năm công
WWW
có bố), tên bài viết/tài liệu,
tác giả
truy
cập
ngày...tháng...năm..., từ
<liên kết đến tài liệu trên

Lê Xuân H (2009), Marketing trực
tuyến ở Việt Nam, truy cập ngày 24
tháng
5
năm
2010,
từ
http://www.xyz.com/ahtm.htm>.

internet>.
Tài liệu trên Tên bài viết (năm công
WWW
bố),
truy
cập
không
ngày...tháng...năm..., từ
<liên kết đến tài liệu trên
có tác giả
internet>.

Marketing trực tuyến ở Việt Nam ....(Marketing trực
(2009), truy cập ngày 24 tháng 5 năm tuyến ở Việt Nam
2010,
từ 2009)...
http://www.xyz.com/ahtm.htm>.

Tài liệu trên
WWW
không
có
năm xuất bản

Viện ABC (không năm xuất bản), ....(Viện
ABC
Những biến đổi dân số Việt Nam, truy không năm xuất
cập ngày 24 tháng 5 năm 2010, từ bản)...
http://www.xyz.com/ahtm.htm>.

Tên tác giả (không năm
xuất bản), tên bài viết/tài
liệu,
truy
cập
ngày...tháng...năm..., từ
<liên kết đến tài liệu trên
internet>.

Bách khoa ‘Tên bài viết’ (năm truy ‘Tổng sản phẩm nội địa’ (2009), ....(‘Tổng sản phẩm
toàn thư mở cập), tên wiki, truy cập wikipedia, truy cập ngày 5 thang 10, từ nội địa’ 2009)...
Wiki
ngày...tháng..., từ <liên <http://vi.wikipedia.org/wiki/G>.
kết đến bài viết trên
wiki>.

Trích dẫn lại trích dẫn
Họ tên tác giả 2(năm Nguyễn Văn B (2010), Kinh tế vi mô, Nguyễn Văn A
xuất bản), tên sách, nhà Nhà xuất bản B, Hà Nội.
(trích dẫn trong
xuất bản, nơi xuất bản.
Nguyễn Văn B
Giải
thích:
Ý
2010, tr.15) chỉ ra
tưởng/thông tin Tác giả
rằng....
1 được tác giả 2 trích
dẫn trong tác phẩm của
tác giả
2. Khi trích dẫn lại ý
tưởng/thông tin của Tác
giả 1 được trích trong
tác phẩm của tác giả 2
thì ở trích dẫn trong bài
người viết phải đề cập
đến cả 2 tên tác giả,
nhưng phần danh mục
tài liệu tham khảo chỉ
liệt kê nguồn tài liệu
của tác giả 2 (nguồn mà

người viết trực tiếp đọc).

Một số nguồn tài liệu đặc biệt
Luận
văn/Luận
án/Đề tài

Tên tác giả (năm công Nguyễn Văn A (2009), ‘Mô hình tái cấu Nguyễn Văn A
bố), ‘Tên luận văn/luận trúc ngân hàng Việt Nam’, luận án tiến (2009, tr.19) chỉ ra
án/đề tài’, loại luận sĩ, Đại học C.
rằng.....
văn/luận án/đề tài, nơi
bảo vệ luận văn/luận
án/đề tài.

Kỷ yếu hội Họ tên tác giả (năm),
thào/hội nghị ‘tên bài viết’, tên kỷ yếu
hội thảo/hội nghị, tên tổ
chức xuất bản, nơi xuất
bản, trang trích dẫn.

Nguyễn Văn A (2010), ‘sinh viên Nguyễn Văn A
nghiên cứu khoa học: những vấn đề đặt (2010, tr.180) quan
ra’, Kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động điểm....
khoa học và công nghệ giai đoạn 20062010, Viện nghiên cứu X, Hà Nội, tr.
177-184.

Báo cáo của Tên tổ chức (năm công Tổng cục thống kế (2010), Tình hình Tổng cục thống kế
các tổ chức
bố báo cáo), tên báo cáo, kinh tế xã hội năm 2009, Hà Nội.
(2010) cho biết....
địa danh ban hành báo
cáo.
Văn
bản Tên cơ quan ban hành
pháp luật
(năm ban hành), tên văn
bản,
ban
hành
ngày...tháng...năm....

Bộ tài chính (2007), Thông tư số Bộ tài chính (2007)
44/2007/BTC hướng dẫn định mức xây điều chỉnh giảm....
dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối
với dự án khoa học và công nghệ có sử
dụng ngân sách nhà nước, ban hành
ngày 07 tháng 5 năm 2007.

Bài
tham
luận
trình
bày tại hội
thảo,
hội
nghị
chưa
xuất bản.

Tên tác giả (năm hội
thảo tham luận được
trình bày), ‘tên bài tham
luận’, tham luận trình
bày/báo cáo tại hội
thảo/hộinghị, đơn vị tổ
chức, ngày tháng diễn ra
hội thảo/hội nghị.

Nguyễn Văn A (2010), ‘Mục tiêu phát
triển của Việt Nam trong thập niên tới
và trong giai đoạn xa hơn’, tham luận
trình bày tại hội thảo Phát triển bền
vững, Đại học B, ngày 2-5 tháng 7.

Các
công
trình
chưa
được
công bố.

Họ tên tác giả (năm viết
công trình), tên công
trình, công trình/tài liệu
chưa được công bố đã
được sự đồng ý của tác

Nguyễn Văn A (2006), Quan hệ giữa
lạm phát và thất nghiệp, tài liệu chưa
xuất bản đã được sự đồng ý của tác giả,
Khoa Kinh tế Quốc tế - Đại học Kinh tế
Ngoại thương.

giả, nguồn cung cấp tài
liệu.
Đĩa
CDROM/DVDROM được
phát
hành
chính thống
Thông
báo chí

Tên nhãn đĩa (năm phát Phát triển kỹ năng nghiên cứu (2010),
hành),
CD- CD-ROM, Công ty Z, Hà Nội, Việt
ROM/DVDROM, tên tổ Nam.
chức phát hành, nơi phát
hành.

cáo Tên cá nhân/tổ chức ban Tập đoàn dầu khí P (2010), Điều chỉnh
hành thông cáo báo chí giá xăng quý 2, thông cáo báo chí, ngày
(năm ban hành), tên 3 tháng 4, Hà Nội.
thông cáo báo chí, thông
cáo báo chí, ngày tháng
thông cáo báo chí, nơi
ban hành thông cáo.

Phát minh/ Tên cá nhân/tổ chức sáng Nguyễn Văn A (2010), Sơn chống thấm
sáng chế
chế (năm sáng chế được W, bằng sáng chế số 102356, Việt Nam.
cấp giấy chứng nhận),
tên sáng chế, bằng sáng
chế số.., tên quốc gia cấp
bằng sáng chế.

3.4.

Quy chuẩn cách viết cụm từ viết tắt, chữ viết hoa, định dạng ngày tháng,

định dạng con số, ghi chú.
3.4.1. Viết tắt
Các cụm từ được viết tắt là các từ được sử dụng nhiều lần trong bài viết. Các từ
viết tắt chỉ được sử dụng sau khi chúng được tác giả giới thiệu sau cụm từ đầy đủ ở lần
xuất hiện đầu tiên trong bài viết. Ví dụ: Đại học Ngoại thương (ĐHNT). Đối với các
đơn vị đo lường thông dụng thì được sử dụng ngay mà không cần phải có sự giới thiệu
khi chúng xuất hiện lần đầu (như: km, cm,...)
3.4.2. Chữ viết hoa
Các trường hợp điển hình bao gồm (nhưng không giới hạn):

- Tên các cơ quan tổ chức. Ví dụ: trường Đại học Ngoại thương, Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt
Nam.
- Tên các cá nhân.
- Tên các tổ chức hay thể chế được dùng trong cụm từ mà nó có vai trò là tính từ
bổ nghĩa thì không viết hoa. Ví dụ: Kinh tế nhà nước (ở đây không viết hoa từ “nhà
nước”), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3.4.3. Định dạng ngày tháng
- Định dạng ngày tháng tiếng Việt: ngày/tháng/năm
- Định dạng ngày tháng tiếng Anh: tháng, ngày năm (vd: October, 3rd 2010)
3.4.4. Định dạng con số
Định dạng con số trong tiếng Việt: dấu phẩy (,) được biểu trưng cho nhóm dãy số
thập phân; dấu chấm (.) biểu trưng cho phân nhóm các dãy số hàng đơn vị, hàng chục
hàng trăm hàng nghìn...
Ví dụ: 200,233 đồng (được hiểu: 20 phẩy 233 đồng)
200.233 đồng (được hiểu: 200 nghìn 233 đồng)
Định dạng con số trong tiếng Anh: ngược lại với tiếng Việt: dấu phẩy (,) được
biểu trưng cho phân nhóm các dãy số hàng đơn vị, hàng chục hàng trăn hàng nghìn...;
Dấu chấm (.) biểu trưng cho cho nhóm dãy số thập phân.
3.4.5. Ghi chú (notes)
Các ghi chú được đặt cuối bài viết, trước danh sách tài liệu tham khảo, được bắt
đầu bằng tiêu đề “Các ghi chú”. Mỗi ghi chú phải được đánh số theo thứ tự tăng dần
(1,2,3...) và phải tương ứng với số đánh ghi chú trong nội dung bài viết. Các ghi chú
phải ngắn gọn, chỉ sử dụng trong trường hợp thật cần thiết.

TẠP CHÍ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

