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QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH DẪN VÀ SẮP XẾP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
TRONG BÀI BÁO KHOA HỌC GỬI ĐĂNG TRÊN CHUYÊN SAN SERIES B 

Tạp chí sử dụng cách trích dẫn định dạng APA của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (American 
Psychological Association) có bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với một số quy định riêng của tạp 
chí.  

Tài liệu gốc có tại đường dẫn: https://libraryguides.vu.edu.au/apa-referencing/7Books  

I. Trích dẫn tài liệu tham khảo trong văn bản 

Phong cách trích dẫn APA là một hệ thống 'tác giả/ngày tháng', do đó, tài liệu tham khảo 
trong văn bản cho tất cả các định dạng (sách, bài báo, tài liệu web) bao gồm họ của (các) tác giả 
và năm xuất bản theo định dạng sau: 

 Họ (các) tác giả (Năm xuất bản) 
Author’s surname(s)(Year) 

 

Các trích dẫn tài liệu trong bài viết cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
• Nằm trong nội dung chính của bài viết, có thể là trích dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp 
• Tương ứng với các tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo 
• Bao gồm: họ tác giả + năm xuất bản 

 Trích dẫn trực tiếp: Thêm thông tin trang. Ví dụ: (Mitchell, 2017, pp. 24-25) 
 Trích dẫn gián tiếp: Bỏ qua thông tin về trang. Ví dụ: (Smith & Bruce, 2018) 

Một số lưu ý cụ thể: 

• Công trình có một tác giả:  

  Brown (2021) state…   

 

• Công trình có hai đồng tác giả: Bao gồm họ của cả 2 tác giả, tách biệt nhau bởi “and” 
hoặc kí tự & 

  Sliwa and Smith (2017) state…  
hoặc 
 … (Sliwa & Smith, 2017)  

 

• Công trình có 3-5 đồng tác giả: Lần trích dẫn đầu tiên, dẫn đầy đủ các tác giả; lần 
trích dẫn tiếp theo chỉ nêu tên tác giả thứ nhất, theo sau là et al. 
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  Sliwa, Smith and Thomson (2017) state…  
hoặc 

 … (Mitchel, Smith, & Thomson, 2017) 
hoặc  

 Sliwa et al. (2017) state… 
hoặc 

 … (Sliwa et al., 2017) 

 

• Công trình có từ 6 đồng tác giả trở lên: Chỉ dẫn tác giả đầu tiên, theo sau là “et al.” 

 Sliwa et al (2017) state… 
hoặc  

… (Sliwa et al., 2017) 

 

• Công trình không rõ tác giả: Dẫn ra một vài từ đầu tiên của tên công trình hoặc dùng 
Anonymous thay cho tên tác giả. 

  “Barcelona to Ban Burqa” (2010) contends that the move is aimed at all dress 
that impedes identification.  

hoặc 
(Anonymous, 2010) contends that the move is aimed at all dress that impedes 
identification.  

 

Lưu ý: Trong trường hợp này tiêu đề bài báo được dùng thay cho tên tác giả trong 
danh mục Tài liệu tham khảo. 

• Các công trình có cùng tác giả và cùng năm xuất bản: Thêm các chữ cái a, b, c… sau 
năm xuất bản. Các chữ cái này cũng đã được đặt trong danh mục tài liệu tham khảo. 

 Garret & Mello (2019a) state that… 
Garret & Mello (2019b, March 15) state that… 
Garret & Mello (2019c, August 26) state that… 

 

• Trích dẫn đồng thời nhiều công trình 

 Cùng một tác giả:  

 …Sliwa & Martinez (2017, 2019a, 2019b, 2020)  

 Khác tác giả 

 …(Sliwa & Martinez 2017; Ruckebusch and Lakowicz 2019; Metivier 2020)  

• Trích dẫn một cơ quan, tổ chức 
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 (Alibaba Group Holding Limited, 2018) hoặc (Alibaba, n.d.) 
hoặc cho lần trích dẫn tiếp theo 

(Alibaba, 2018) hoặc (Alibaba, n.d.) 

 

• Trích dẫn thứ cấp 

  Miller (1953, as cited in Agrios, 2005) found … 
hoặc  

… as was found (Miller, 1953, as cited in Agrios, 2005) 

 

Lưu ý: Các trường hợp khác không được đề cập trong quy định này tuân thủ các quy định của 
APA (American Psychological Association) tại đường dẫn https://www.apa.org/ 

II. Quy tắc lập danh mục Tài liệu tham khảo 

- Danh mục tài liệu tham khảo được bố trí ở cuối bài viết, được đặt tên danh mục Tài liệu tham 
khảo trong bài báo bằng tiếng Việt và là References trong bài báo bằng tiếng Anh. 

- Thứ tự mục trong danh mục: Mục được sắp xếp theo trình tự alphabet (trình tự abc) bởi họ của 
giả đầu (first author): 

• Với các tài liệu cùng một tác giả, sắp xếp chúng theo năm xuất bản.  
• Với các tài liệu cùng một tác giả và cùng năm xuất bản, sắp xếp chúng theo trình tự abc 

của tên tài liệu. Đằng sau năm xuất bản, lần lượt thêm vào các chữ cái a,b,c… 
• Nguyên tắc sắp xếp chữ-theo-chữ và nguyên tắc “cái không có đứng trước cái có” được 

tuân thủ. Ví dụ Brown, J. R, được xếp trước Browning, A. R. 
• Nếu không rõ tên tác giả thì tên tài liệu được sử dụng ở vị trí tên tác giả. Trong trường 

hợp này, bỏ qua các mạo từ  “a”, “an” hoặc “the” trước danh từ đứng đầu của tên tài liệu 
trước khi sắp xếp. 

Cấu trúc tiêu chuẩn của một mục trong danh mục Tài liệu tham khảo bao gồm: 

 Tác giả (các tác giả), Năm xuất bản, Tiêu đề tài liệu, Nhà xuất bản, (và các thông tin khác)  

Ví dụ: 
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•  Tác giả 
 Họ tác giả được viết đầy đủ. Tên tác giả được viết tắt. 
 Các chữ viết tắt tên tác giả được viết cách biệt bởi dấu chấm (.). Ví dụ: Mitchell, J.A 
 Các đồng tác giả được viết cách biệt bởi dấu phẩy (,) và kí tự &. Ví dụ: Mitchell, 

J.A., Thomson, M., & Coyne,R 
 Các đồng tác giả có họ và chữ viết tắt của tên giống nhau thì viết thêm tên đầy đủ 

trong ngoặc vuông ([ ]). Ví dụ, Mendeley, J. [James] 
•  Năm xuất bản 
 Đây là thời gian xuất bản tài liệu ghi theo năm xuất bản. 
 Nếu không rõ thời gian xuất bản, viết (n.d.). Ví dụ: Mendeley, J.A. (n.d.) 

•  Tiêu đề 
 Tiêu đề nêu tên của tài liệụ. Định dạng của tên phụ thuộc vào nguồn tài liệu. 

•  Nhà xuất bản 
 Trong nước Mỹ: viết tên thành phố và tên viết tắt các bang và vùng lãnh thổ gồm 

hai chữ cái. Ví dụ: San Francisco, CA 
 Ngoài nước Mỹ: viết tên thành phố và tên quốc gia. Ví dụ: Sydney, Australia 

•  Đường dẫn internet 
 Cần có đường dẫn internet khi dẫn nguồn tài liệu online 
 Sử dụng Retrieved from + đường dẫn để khai báo thời gian truy cập lần cuối (lúc 

mà tài liệu vẫn nguyên vẹn về nội dung và có thể xem được). 
• Từ viết tắt sử dụng cho tài liệu 

 Từ viết tắt Thay cho từ  
 ed. Edition  
 Rev. ed. Revised edition  
 2nd ed. second edition  
 Ed. (Eds.) Editor (Editors)  
 Trans. Translator(s)  
 n.d. no date  
 p. (pp.) page (pages)  
 Vol. Volume (as in Vol. 4)  
 Vols. Volumes (as in Vols. 1–4)  
 No. Number  
 Pt. Part  
 Tech. Rep. Technical Report  
 Suppl. Supplement  

 
Kiểu số: APA sử dụng kểu số Ả rập (thay vì chữ số La Mã) trong các số báo. Ví dụ: Vol. 
3 (không phải Vol. III) 

II. Quy định về cấu trúc mục tài liệu tham khảo theo loại tài liệu 

Các quy định và ví dụ trong bảng dưới đây được tạp chí dịch ra từ sách Sổ tay APA (Publication 
Manual, 7th Edition) có sửa đổi, bổ sung phù hợp với các tài liệu bằng tiếng Việt. Các trường hợp 
khác không được đề cập trong quy định này vẫn tuân thủ các quy định của Hiệp hội Tâm lý Hoa 
Kỳ (American Psychological Association).  

https://libraryguides.vu.edu.au/apa-referencing/7Books
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LOẠI TÀI LIỆU 
| Material type 

CÁCH VIẾT DANH MỤC TÀI LIỆU (KÈM VÍ DỤ) 
| Reference guide (with examples) 

LƯU Ý 
| Note 

SÁCH | Books 

 
 
 

Sách 
(Book) 

Tác giả. (Năm xuất bản). Tên sách (lần xuất bản.). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản 

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation. London, England: 
My Publisher 

Jones, A.F & Wang, L. (2011). Spectacular creatures: The Amazon rainforest  (2nd 
ed.). San Jose, Costa Rica: My Publisher 

Tên sách in nghiêng. 

 
Sách biên soạn 

(Edited Book) 

Người biên soạn. (Ed(s).). (Năm xuất bản). Tên sách (lần xuất bản.). Nơi xuất 
bản: Nhà xuất bản 

Williams, S.T. (Ed.). (2015). Referencing: A guide to citation rules (3rd ed.). New York, 
NY: My Publisher 

Viết Ed. nếu chỉ có 1 người biên 
soạn. 

Viết Eds. nếu cónhiều người biên 
soạn. 

Chương sách biên 
soạn 

(Chapter in an 
Edited Book) 

Tác giả chương. (Năm xuất bản). Tên chương. Người biên soạn sách (Ed.). 
Tên sách (lần xuất bản, trang). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản 

Troy, B.N. (2015). APA citation rules. In S.T, Williams (Ed.). A guide to citation rules 
(2nd ed., pp. 50-95). New York, NY: Publishers 

Tên chương không in nghiêng. 

Sách điện tử 
(E-Book) Tác giả. (Năm xuất bản). Tên sách. Đường dẫn internet 

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation. Retrieved from 
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager 

Có thể có hoặc không “Ed/Eds” 
và lần xuất bản 

http://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
http://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
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Chương sách điện 

tử 
(E-Book Chapter) 

Tác giả. (Năm xuất bản). Tên chương. In Người biên soạn (Ed.). Tên sách 
(lần xuất bản, trang). Đường dẫn internet 

Troy, B.N. (2015). APA citation rules. In S.T, Williams (Ed.). A guide to citation rules 
(2nd ed., pp. 50-95). Retrieved from https://www.mendeley.com/reference-
management/reference-manager 

Giống như đối với chương sách 
biên soạn, ngoại trừ nhà xuất bản 
được thay bằng đường dẫn 
internet. 

BÁO | Journal articles 

 
Bài báo khoa học 
(in ấn/ điện tử) 
(Journal Article) 

Tác giả. (Năm xuất bản). Tên bài báo. Tên Tạp Chí Khoa Học, Số, trang. DOI hoặc 
đường dẫn internet 

Mitchell, J.A. (2017). Citation: Why is it so important. Mendeley Journal, 67(2), 81-95 

Mitchell, J.A. (2017). Citation: Why is it so important. Mendeley Journal, 67(2), 81-95. 
Retrieved from https://www.mendeley.com/reference- management/reference-manager 

Tên tạp chí và số tạp chí in 
nghiêng. 

Viết hoa tất cả các từ trong tên 
tạp chí. 

Dẫn DOI hoặc đường dẫn 
internet đối với bài báo online. 
Khuyến khích dẫn DOI. 

Bài viết trên báo 
(in ấn/ điện tử) 

(Newspaper 
Article) 

Tác giả. (Năm, tháng ngày). Tên bài viết. Tên Báo, mục, trang. Đường dẫn 
internet 

Mitchell, J.A. (2017). Changes to citation formats shake the research world. The 
Mendeley Telegraph, Research News, pp.9. Retrieved 
from https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager 

Dẫn đường dẫn internet đối với 
bài viết online. 

 

Thời gian xuất bản bao gồm cả 
ngày, tháng, năm. 

Bài viết trên tạp 
chí 

(in ấn/điện tử) 
(Magazine Article) 

Tác giả. (Năm, tháng ngày). Tên bài viết. Tên Tạp Chí, trang. Đường dẫn internet 

Mitchell, J.A. (2017). How citation changed the research world. The Mendeley, pp. 26-
28 

Dẫn đường dẫn internet đối với 
bài viết online. 

https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
http://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
http://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
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TÀI LIỆU TIN ĐIỆN TỬ | Non-Print Material 

 
Ảnh 

(Image) 

Tác giả. (Ngày xuất bản). Tên ảnh [loại]. Đường dẫn internet 

Millais, J.E. (1851-1852). Ophelia [painting]. Retrieved from 
www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506 

Loại: ảnh (photograph), tranh 
(painting), infographic (thông tin 
đồ họa)… 

 
Phim 
(Film) 

Tên nhà sản xuất (Producer), & tên đạo diễn (Director). (Năm công bố). 
Tên phim [loại phim]. Quốc gia: Hãng phim 

Hitchcock, A. (Producer), & Hitchcock, A. (1954) Rear window. United States of 
America: Paramount Pictures 

 

 
Chương trình 

truyền hình 
(TV Programme) 

Tác giả kịch bản (Writer), & Đạo diễn (Director). (Năm công bố). Tên tập 
[Television series episode]. In Giám đốc sản xuất (Executive Producer), Tên 
chương trình truyền hình. Nơi sản xuất: Hãng phim 

Catlin, M., and Walley-Beckett, Moire (Writers), & Johnson, R (Director). (2010). Fly 
[Television series episode]. In Schnauz, T. (Executive Producer). Breaking bad. Culver 
City, CA: Sony Pictures Television 

 

 
Bài hát 
(Song) 

Nhạc sĩ. (Năm bản quyền). Tên bài hát [Recorded by Ca sĩ]. On Tên Album 
[định dạng]. Nơi thu âm: Hãng thu âm. (Ngày thu âm) 

Beyonce, Diplo, MNEK, Koenig, E., Haynie, E., Tillman, J., and Rhoden, S.M. (2016) Hold 
up [Recorded by Beyonce]. On Lemonade [visual album]. New York, NY: Parkwood 
Records (August 16) 

 

Trang web 
(Website) 

Tác giả. (Năm, tháng ngày). Tên website. Đường dẫn internet 

Mitchell, J.A. (2017, May 21). How and when to reference. Retrieved from 
https://www.howandwhentoreference.com. 
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