
 

PHỤ LỤC V 

QUY ĐỊNH TRÍCH DẪN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2020/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 

… tháng … năm 2020 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi) 

 

Phụ lục 5.1. Quy định trích dẫn  

- Nếu chỉ có 1 tác giả, viết tên họ của tác giả và năm. Ngoặc đơn phải viết cho phù hợp 

với từng ngữ cảnh.  

Ví dụ: “… (Vũ Chí Cương, 2010).” hoặc “Vũ Chí Cương (2010) cho biết …”.  

- Nếu có 2 tác giả, viết tên họ của tác giả thứ nhất và tên họ của tác giả thứ hai.  

Ví dụ: “… (Vũ Chí Cương và ĐinhVăn Tuyền, 2010)” hoặc “Vũ Chí Cương và 

ĐinhVăn Tuyền (2010) cho biết …”. 

- Nếu có 3 tác giả trở lên, viết tên họ của tác giả thứ nhất và cs.  

Ví dụ: “… (Anderson và cs., 2010)” hoặc “Anderson và cs. (2010) cho biết …”  

Phụ lục 5.2. Quy định danh mục tài liệu tham khảo 

Dù trích dẫn theo cách nào thì ở cuối bài viết chúng ta cũng phải đưa ra 1 danh 

sách các tài liệu đã tham khảo, đây là nguyên tắc bắt buộc.  

Tài liệu tham khảo là một danh sách các nguồn tài liệu theo thứ tự A, B, C... mà 

tác giả đã sử dụng. Đối với tài liệu tiếng Việt, lấy tên của tác giả đầu tiên để đánh thứ tự 

A, B, C... Thứ tự và cách viết sẽ phải được trình bày theo các cách dưới đây: 

Đối với tài liệu tham khảo là các bài viết trong tạp chí: 

1. Tên họ của các tác giả ......... 

2. Năm xuất bản  

3. Tên bài báo ................ 

4. Tên tạp chí, số của tạp chí 

5. Số trang của bài báo (từ trang mấy đến trang mấy) 

Ví dụ:  

Anderson, M. 1985. Effects of drinking water temperature on water intake and 

milk yield of tied up dairy cows. Livest. Prod. Sci. 12: 329-338. 

Nếu có từ 2, 3 tác giả trở lên thì viết như sau:  

Ví dụ: Albright, J. L. and Alliston, C. W. 1972. Effects of varying the 

environment upon performance of dairy cattle. J. Anim. Sci. 32 : 566-577. 

Akari, C. T., Nakamura, R. M., Kam, L. W. G. and Clarke, N. 1984. The effect 

of level of lactation diurnal temperature patterns of dairy cattle in hot environments. J. 

Dairy Sci. 67: 1752-1760. 

Đối với tài liệu tham khảo là sách: 

Nếu đó là sách do nhiều người viết và có một hoặc một tập thể biên tập thì tài 

liệu tham khảo phải viết như sau: 

1. Tên họ của tác giả ......... 

http://cows.livest.prod.sci.12/
http://cattle.j.anim.sci.32/


 

2. Năm xuất bản  

3. Tên chương sách (Có hoặc không) 

4. Tên của người hoặc những người biên tập 

5. Tên quyển sách 

5. Tên nhà xuất bản và nơi xuất bản 

6. Năm xuất bản 

7. Số trang của chương sách (từ trang mấy đến trang mấy) (Có hoặc không) 

Ví dụ: Alexander. 1974. Heat loss from sheep. In: Monteith J. L. and Mount L. 

E., Editors, Heat Loss From Animals and Man, Butterworth, London. 1974, 187-188. 

Nếu đó là sách do nhiều người viết và không có tên tác giả mà có tên của một uỷ 

ban biên soạn sách...thì tài liệu tham khảo phải viết như sau:  

1. Tên uỷ ban biên soạn 

2. Năm xuất bản  

3. Tên sách 

5. Tên nhà xuất bản và nơi xuất bản 

6. Năm xuất bản 

Ví dụ: Agricultural Research Council, 1980. Nutrient Requirements of 

Ruminant Livestock, Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal, 1980. 

Đối với tài liệu tham khảo là các bài viết trong tạp chí mạng 

1. Tên họ của tác giả ......... 

2. Năm xuất bản  

3. Tên bài báo ................ 

4. Tên tạp chí, số của tạp chí, năm xuất bản 

5. Địa chỉ của trang Web dẫn đến tài liệu tham khảo này 

Ví dụ:  

Silivong, P., Preston, T. R. and Leng, R. A. 2011. Effect of sulphur and calcium nitrate 

on methane production by goats fed a basal diet of molasses supplemented with 

Mimosa (Mimosa pigra) foliage. Livestock Research for Rural Development. 

Volume 23, Article #58. Retrieved January 28, 2012, from 

http://www.lrrd.org/lrrd23/3/sili23058.htm 

Lưu ý: Nếu trong số nhiều tác giả cùng viết về một vấn đề, và ta chỉ muốn tham 

khảo 1 tác giả thì tốt nhất là nên tham khảo một công trình gần đây nhất, trừ phi là các 

công trình rất nổi tiếng, các tài liệu trên 10 năm không nên sử dụng quá nhiều, nên sử 

dụng các tác giả viết trong khoảng 5 năm trở lại đây. 

Để thuận tiện cho nghiên cứu sinh, Viện qui định tất cả các nghiên cứu sinh chỉ 

sử dụng 1 format duy nhất cho tài liệu tham khảo, sẽ không có in nghiêng và bôi đen, 

mở đóng ngoặc cho tất cả các loại tài liệu tham khảo, trừ số volume tên la tinh được in 

nghiêng và để trong ngoặc đơn theo thông lệ quốc tế, nhưng từ dòng thứ hai của tài liệu 

http://www.lrrd.org/lrrd23/3/sili23058.htm


 

tham khảo phải tụt vào 1 cm. Format này được dùng cho cả luận án tiến sỹ và tạp chí 

khoa học công nghệ chăn nuôi của Viện. 
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