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" ,THONGBAO
V~vi~c tuy~n sinh dao tao trinh dQ ti~n si nam 2017

Can ctr Thong tu s6 0812017/TT-BGDDT ngay 04 thang 4 nam 2017 cua B(>tnrong B(>Giao due va
Dao tao v€ viec Ban hanh Quy ch~ tuyen sinh va dao tao trinh d(>ti~n si;
Can cir Quyet dinh s6 732/QD-DHCN ngay 03 thang 3 nam 2016 cua Truong Dai hoc Cong nghiep
Thanh ph6 H6 Chi Minh v€ viec mo nganh dao tao trinh d(>Ti~n SI chuyen nganh Quan ly tai nguyen
va moi tnrong;
Truong Dai hoc Cong nghiep Thanh ph6 H6 Chi Minh thong bao tuyen sinh dao tao trinh d(>ti€n SI
nam 2017 nhu sau:

1. Chuyen nganh dao t~o va chi tieu tuy~n sinh
Ten chuyen nganh: Quan ly tai nguyen va moi truOng

Chi tieu: 10 chi tieu.

- Ma s6: 62850101

2. ThOi gian dao t~o
Thai gian dao t~o trinh d(>ti~n SI d6i v6i nguai co b~ng th~c SI la 3 nam.

Nghien cUu sinh phai daub it nhAt 12 thang thea h<;>ct~p trung lien wc t~i TruOng trong giai
do~n 24 thang dftu, k~ til khi co quy€t dinh cong nh~n nghien cUu sinh.

3. Di~u ki~n d" tuy~n
Nguai dv tuy~n dao t~o trinh d(>tiSn sl phai dap ll'ng cac di€u ki¢n sau:

3.1. vi van bdng th~c si: Nguai dv tuy~n co b~ng th~c S1 phu hQ'Pho~c g§n v6i chuyen nganh
dang ky dv tuy~n.

Danh sach nganh phu hQ'P: Quan ly tai nguyen va moi truOng, Quan ly moi truOng, Nghien
cUu moi truOng, Khoa h<;>cmoi truOng, Ky thu~t moi truOng, Cong ngM moi truOng, Dia ly
moi truOng.

Danh sach nganh gftn: Khoa h<;>csv s6ng, Khoa h<;>ctv nhien, Ky thu~t, San xuAt va chS bi€n,
KiSn truc va xay dvng, Nong lam va thuy san, ...

D6i v6i nganh gftn: Sau khi trung tuy~n, ti~u ban chuyen mon se quy€t dinh cac mon h<;>cb6 sung
kiSn thll'c.

3.2. vi cong b6 khoa h{Jc:Nguai d\l tuy~n la tac gia 01 bai bao ho~c bao cao lien quan dSn 11nh
vvc dV dinh nghien cUu dang tren t~p chi khoa h<;>cho~c ky ySu h(>i nghi, h(>i tMo khoa h<;>c
chuyen nganh co phan bi¢n trong thai h~n 03 nam (36 thang) tinh d~n ngay dang ky dv tuy~n.

3.3. vi nang IlfC ngo~i ngif: NgmJi dv tuy~n phai co m(>ttrong nhfrng van b~ng, chUng chi minh
chUng v€ nang l\lc ngo~i ngu sau:

a) B~ng t6t nghi¢p d~i h<;>cho~c b~ng th~c S1 do co So' dao t~o nu6c ngoai cAp cho nguai h<;>c
toan thai gian a nu6c ngoai ma ngon ngu su d\lng trong qua trinh h<;>ct~p la ti€ng Anh;
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b) Bang t6t nghiep dai hoc nganh tieng Anh do cac co so dao t(;10cua Vi~t Nam d.p;

c) Chung chi tieng Anh TOEFL iBT tir 45 tro len hoac Chung chi IELTS (Academic Test) nr
5.0 tro len do mot t6 clurc khao thi duoc quoc tS va Vi~t Nam cong nhan dp trong thai han
02 nam (24 thang) tinh d6n ngay dang ky du tuyen.

4. Quy trinh xet tuyen
Danh gia nguoi du tuyen dao t(;10trinh d9 tiSn S1 bao gom:

4.1. Danh gia h6 sa du tuyen: can cu kSt qua hoc t~p cua nguoi du tuyen 6 b~c dai hQCva thac si.

4.2. Danh gia dS cirong nghien ciru: Ung vien trinh bay vS vdn dS du dinh nghien CUutnroc Ti~u
ban chuyen mono Cac thanh vien trong Tieu ban chuyen men se hop xet duyet.

4.3. Danh gia cac cong b6 khoa hQc clla nguai dv tuySn.

5. Tho; gian nQphB SO', l~ phi d1}'tuy~n
Thai gian n9P h6 sa dl,ltuy~n: dSn hSt ngay 08/9/2017.
Phi dVtuySn va tham gia xet tuySn: 3.000.000 d6ng/h6 sa.
Thai gian trinh bay de cuang dl,ltuy~n: dl,lkiSn vao ngay 30/9/2017.

). .i.6. Ho SO' d1}'tuyen
6.1. PhiSu dang ky dl,ltuy~n (theo m~u);

6.2. Ly lich khoa hQc co dan anh ca nhan duQ'cthll tru6ng ca quan ho~c chinh quyen dia phuang
nai cu tru Cllanguai dV tuy~n xac nh~n (theo m~u);

6.3. Ban sao co cong chung cac van ban sau:

B~ng va bang diSm t6t nghi~p d(;1ihQc;

- B~ng va bang diSm t6t nghi~p th(;1cS1;

- B~ng ho~c chUng chi ngo~i ngu;

- Cac van bkg, chUng chi khac (nSu co);

Ghi cM: Cac van bang va bang diJrn do ca sa dew t(W nuac ngoed cdp phai dU(Jc cong chung
tdng Vi?t, nlJPkern cong nh4n van bang clla Cl;tCkhao thi va KiJm dtnh chdt lU(Jnggiao dl;tc.
6.4. 02 thu gi6i thi~u danh gia phfun chdt nghS nghi~p, nang ll,lc chuyen mon va kha nang thvc
hi~n nghien CUuCllanguai dv tuy~n clla 02 nha khoa hQc co chuc danh giao su, pho giao su ho~c
co hQc vi tiSn S1 khoa hQc, tiSn S1 da tham gia ho~t d9ng chuyen mon v6i nguai dl,l tuySn va am
hiSu lInh Vl,lCma nguai dl,ltuy~n dl,ldinh nghien CUu(theo m~u);

6.5.07 ban dS cuang nghien cUu (01 ban chinh va 06 ban sao);

6.6. 07 ban sao cac bai bao va bao cao khoa hQc (kem trang bia, m\lc l\lc);

6.7. Gidy chUng nh~n dll suc kh6e d~ hQc t~p;

6.8. 02 phong bi co dan tem va ghi dia chi lien l(;1cclla nguai dv tuySn;

6.9.02 anh 3x4 clla nguai dV tuySn ghi ro hQ ten, ngay sinh phia sau anh.

Ca sa dao tt;lOkhong hoan tra It;lih6 sa sau khi nl?p.

7. HQc phi d1}'ki~n nam hQc 2017 - 2018: 50.000.000 d6ng 1 nam.
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8. Thong tin lien h~
D~ bi6t them chi ti6t vui long xem thong bao tai dia chi:

Phong Quan ly Sau dai hoc (Phong E3.03)
Tnrong Dai hoc Cong nghisp Thanh ph6 H6 Chi Minh

S6 12, Nguy~n Van Bao, P.4, Q.Go vAp, TP.HCM

Dien thoai: 08. 38940390 - S6 ne>ibe>106
Email: sdh@iuh.edu.vn- Website: www.sdh.iuh.edu.vnj'Y

NO'inh~n:,
- BGH (de bao cao);
- Dang websiteTnrong;
- Liru VT, QLSDH.



(Jf)~ Q. . PhI! luc

DANH ~ .~h~~.lEN CUu ntr DJNH NH~N NGHIEN CUu SINH VA
DANH SACE c~e~.~.l(ttQ~ JIQcco THE NH~N HU<1NGDAN NGHIEN CUu SINH

CHUy~!~",ij~ LV TAl NGUYEN VAMDI TRUONG - NAM 2017
~,' _/_/

STT
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HU'Ongnghien ciru

1 - 2

1 Bi~n d6i kill hau va cac
vAnd~lien quan

HQten, hoc vi, chirc danh khoa hoc
cua ngirot co th~ huong d§n NCS

s6 Im.rng NCS
co th~ nh~n

2
DQcch~t (moi tnrong,
tlurc pham va cac san
pham tieu dung)

GS.TSKH. i.e Huy Ba,
GS.TS. Nguyen Ky Phung,
GS.TS. Bernard Tychon,
PGS.TS. Le HUng Anh,
PGS.TS. Truong Thanh Canh,
TS. Nguyen Thanh Binh,
TS. Tr§.nTri Dung,
TS. Luong Van Vi~t

2 - 3

3 Quan ly moi tnrong cong
nghiep va do thi

GS.TSKH. r.e Huy Ba,
GS.TS. Joaquim Justo Celia,
GS.TS. Gauthier Eppe,
PGS.TS. Mai Tuan Anh,
PGS.TS. i.e Van Tan,
TS. Nguy~n Ngoc Vinh

1 - 2

4 Quan ly SlJ c6 va tham hoa
moi tnrong

GS.TSKH. te Huy Ba,
GS.TS Jean Mari Hauglustaine,
PGS.TS. Mai TuAnAnh,
PGS.TS. Pham H6ng Nh~t,
PGS.TS. Ton Th~t Lang,
PGS.TS. Phung Chi Sy,
TS. Luong Van Vi~t

2-3

5 Quan ly t6ng hop Uti
nguyen va moi truOng

GS.TSKH. te Huy Ba,
PGS.TS. Pham H6ng Nh~t,
PGS.TS. Ton Th~t Lang,
TS. Nguy~n Ngoc Vinh

1 - 2

6 Quan tr~c va mo hinh h6a
trong moi truOng

GS.TSKH. ts Huy Ba,
PGS.TS. Bui Xuan An,
PGS.TS. Mai TuAnAnh,
PGS.TS. re HUng Anh,
PGS.TS. Le Thanh Hai,
PGS.TS. Nguy~n Kim L<;ri,
TS. Nguy~n Thanh Binh,
TS. Dinh D~i Gai,
TS. VUNg<;>cHUng

2-3

7 Tang tru6ng xanh va phlit
tri~n b~n vfrng

GS.TS. Nguy~n Ky Phung,
GS.TS. Anne C. Roman,
PGS.TS. Nguy~n Kim LQ'i,
TS. Luong Van Vi~t

1 - 2

GS.TSKH. Le Huy Ba,
PGS.TS. Truong Thanh Canh,
PGS.TS. PhUng Chi Sy



          

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

1. Họ và tên thí sinh:  ...................................................  Giới tính:  Nam  Nữ  

2. Ngày sinh: ……/……/ ..............................................  Nơi sinh: ..........................................  

3. Chỗ ở hiện nay:  ....................................................................................................................  

4. Nghề nghiệp:  ........................................................................................................................  

5. Nơi công tác:  ........................................................................................................................  

6. Năm bắt đầu công tác:  ........................................................................................................  

7. Năm cấp bằng đại học:  ...........................................  Ngành:  ............................................  

Tại Trường:  .........................................................................................................................  

8. Năm cấp bằng thạc sĩ:  .............................................  Chuyên ngành:  ...............................  

Tại Trường:  .........................................................................................................................  

9. Triǹh độ ngoại ngữ:  ............................................................................................................  

10. Đăng ký dự tuyển NCS năm 2017 tại Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 

    Chuyên ngành đào tạo:  ...........................................  Mã số:  .............................................  

11. Cán bộ dự định hướng dẫn: 

Cán bộ hướng dẫn 1:  .............................................................................................................  

Cán bộ hướng dẫn 2:  .............................................................................................................  

12. Địa chỉ liên lạc với thí sinh:  ..............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Điện thoại:  .................................................................... – Email:  ...........................................  

 

   Xác nhận của đơn vị hiện đang công tác 

(hoặc chính quyền địa phương nơi đang cư trú, 

nếu là thí sinh tự do) 

 

             Ngày ..... tháng ..... năm 2017 

                       Chữ ký của ứng viên 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                              
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         -----***----- 

 

     LÝ LỊCH KHOA HỌC 
             (Dùng cho người dự tuyển NCS) 

 

 

 

I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

 

Họ và tên:  ............................................................................  Giới tính:  ..............................................  

Sinh ngày: …../…../ ..............................................................  Nơi sinh: ................................................  

Cơ quan công tác hiện tại: ......................................................................................................................  

Chức vụ/ nghề nghiệp hiện tại:  .............................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc:  .....................................................................................................................................  

Dân tộc:  ................................................................................ Tôn giáo:  ...............................................  

   

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Đại học, Cao đẳng 

Hệ đào tạo:  ............................................................... Thời gian học: Từ ……….... đến .......................  

Nơi học (trường, thành phố): .................................................................................................................  

Ngành học:  ............................................................................................................................................  

Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu:  ....................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Điểm trung bình tốt nghiệp:  .....................................  xếp loại tốt nghiệp:  ...........................................  

Cao học: từ………………đến  ................................  tại (trường, viện, nước):  ...................................  

Tên luận văn: ..........................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Ngày và nơi bảo vệ:  ..............................................................................................................................  

Điểm bảo vệ luận văn:  .............................................  Điểm trung bình tốt nghiệp:  .............................  

Người hướng dẫn:  .................................................................................................................................  

Trình độ ngoại ngữ:  

Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể): .............................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT 

1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: đã làm và hiện đang làm công tác khoa 

học kỹ thuật gì? ở đâu? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học). 

 

Thời gian Công tác chuyên môn Nơi công tác 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật.  

(đính kèm bản sao các công trình khoa học để minh chứng) 

Liệt kê danh mục (đánh số thứ tự) các công trình khoa học đã và đang tiến hành trong hoạt động 

khoa học và kỹ thuật. (Ghi rõ tên công trình khoa học/ tên nhóm tác giả (sau tên tác giả chính ghi 

(chủ biên)/ tên tạp chí, nhà xuất bản, …, năm xuất bản, ấn hành,… )  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  



3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham 

quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ...ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn). 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen 

thưởng, cơ quan quyết định) 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể 

và tỷ mỹ) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

…………………………, ngày .....tháng.....năm 20..... 

                            Người khai ký tên 

  

 

 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THƯ GIỚI THIỆU NGƯỜI DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

Kính gửi:    Hội đồng Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ 

  Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Tôi tên là:  ..................................................................................................................................  

Học vị, học hàm: ............................................................. Năm công nhận: ................................  

Chuyên ngành: ............................................................................................................................  

Chức vụ: .....................................................................................................................................  

Đơn vị công tác: .........................................................................................................................  

Địa chỉ cơ quan: .........................................................................................................................  

Điện thoại cơ quan:  ................................ ............................. Nhà riêng: ...................................  

Di động: ................................................................................. Email: .........................................  

Tôi đã có thời gian công tác, hoạt động chuyên môn với ông/bà: .............................................  

trong khoảng thời gian từ ................................................... là người dự tuyển nghiên cứu sinh 

năm 2017 của Trường, chuyên ngành:  ..............................  .......................................................  

Tôi có những nhận xét và đánh giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển như sau: 

1) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp: ...............................................................  

2) Năng lực hoạt động chuyên môn: ..........................................................................................  

3) Phương pháp làm việc: ..........................................................................................................  

4) Khả năng nghiên cứu: ............................................................................................................  

5) Khả năng làm việc theo nhóm: ..............................................................................................  

6) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển: ................................................................................  

7) Triển vọng phát triển về chuyên môn: ...................................................................................  

8) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm NCS: ...................  

  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  

9) Khả năng có thể làm người hướng dẫn ứng viên dự tuyển Nghiên cứu sinh này:  

 Tính đến ngày giới thiệu ứng viên, tôi có đủ điều kiện nhận hướng dẫn ứng viên này. 

 Tôi chỉ giới thiệu đến Hội đồng và không nhận hướng dẫn thêm NCS. 

Tôi xin cam đoan những nhận xét và đánh giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển 

nghiên cứu sinh là hoàn toàn trung thực và khách quan. Xin trân trọng giới thiệu Anh/chị 

.............................................với nhà trường để đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017. 

Xin chân thành cám ơn. 

                                                                          Ngày     tháng       năm 20…    

                                                                   Người giới thiệu 

                                                                             (Ký tên, ghi rõ họ tên)     

 



Trang bìa và trang bìa lót 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 
 

 

 

 

[HỌ VÀ TÊN NGƯỜI DỰ TUYỂN] 
 

 

 

 

TÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ DỰ ĐỊNH THỰC HIỆN 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYÊN NGÀNH  :  

MÃ SỐ  :  

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG      NĂM        

 



Trang 1: Mục lục 

 

Trang 2 và trang kế tiếp: Nội dung chính 

 

Trong phần nội dung chính của đề cương cần trình bày rõ ràng về dự định nghiên cứu, năng lực, 

kinh nghiệm và sự chuẩn bị của người dự tuyển với các nội dung sau:  

 

Phần Mở đầu 

1. Tính cấp thiết 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

5. Tính mới của hướng nghiên cứu 

Phần 1. Tổng quan 

1.1. Tổng quan về đối tượng và khu vực nghiên cứu 

1.2. Tổng quan các nghiên cứu trong ngoài nước 

1.3. Các vấn đề tồn tại và đề xuất định hướng nghiên cứu 

Phần 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày các nội dung nghiên cứu gắn với mục tiêu đặt ra) 

2.2. Phương pháp nghiên cứu (trình bày chi tiết các phương pháp nghiên cứu gắn với các nội 

dung nghiên cứu) 

Phần 3. Dự kiến và kế hoạch 

3.1. Dự kiến kết quả đạt được và các đóng góp cho chuyên ngành 

3.2. Dự kiến các chương mục của luận án 

3.3. Các chuyên đề dự kiến 

3.4. Kế hoạch thực hiện luận án 

Phần 4. Năng lực của người dự tuyển và đề xuất 

4.1. Kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết của người dự tuyển liên quan đến hướng nghiên cứu 

(bao gồm giới thiệu về các công bố khoa học của người dự tuyển) 

4.2. Sự chuẩn bị của nghiên cứu sinh và kế hoạch để đạt được mục tiêu 

4.3. Lý do chọn cơ sở nghiên cứu 

4.4. Đề xuất cán bộ hướng dẫn 

 

Trang kế tiếp: Tài liệu tham khảo 

 



HƯỚNG DẪN LIỆT KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, 

Nhật….). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, 

kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít 

người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu. 

2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận án 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 nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông 

thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ. 

- 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…. 

3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ 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 nghiên, 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). 

(Xem ví dụ, các tài liệu số 2, 3 ,4, 23, 30, 31, 32, 33.) 

  

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 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) 

 (sổ), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

 các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc) 

(Xem ví dụ, các tài liệu số 1, 28, 29).  

 

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày 

sau cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng 

và dễ theo dõi. 



Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo: 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Tiếng Việt 
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