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Tài liệu tham khảo
Trích dẫn

bằng phần mềm EndNote



Nội dung

Cài đặt phần mềm và tạo thư viện EndNote

Tải bản toàn văn bài báo khoa học

Sắp xếp, tìm kiếm và tạo nhóm trong EndNote

Trích dẫn tài liệu tham khảo trong Word 2013

Trích dẫn và trình bày TLTK theo quy định của HVN



Giới thiệu và cài đặt phần mềm EndNote

Được sử dụng phổ biến

Bản quyền của hãng Thomson Reuter (Mỹ)

Với các chức năng:

+ Quản lý

+ Tìm kiếm và lưu trữ tài liệu (100.000 tài liệu)

+ Trích dẫn

+ Tạo danh mục tài liệu tham khảo

Hoàn toàn tự động

EndNote X7 và Word 2013



Giới thiệu và cài đặt phần mềm EndNote

Tài liệu tập huấn và cài đặt phần mềm EndNote

Styles HVN.ens và VNUA.ens

Tài liệu

Sử dụng bộ cài đặt EndNote X7

Truy cập địa chỉ: nxb.vnua.edu.vn



Giới thiệu và cài đặt phần mềm EndNote



Giới thiệu và cài đặt phần mềm EndNote

Nhập Product Key



Giới thiệu và cài đặt phần mềm EndNote

Khởi động phần mềm EndNote

1. Kích chuột vào menu Start> All Program >EndNote> EndNote X7

2. Kích đúp chuột trên Desktop hoặc Taskbar.

3. C:\Program Files\EndNote X7\EndNote.exe 



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tạo thư viện trong EndNote

1. Khởi động EndNote

2. Get Started with EndNote X7 (hoặc chọn menu File => New)

Tạo thư viện mới



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tạo thư viện trong EndNote

3. Đặt tên và lưu thư viện vào ổ đĩa (Không nên lưu ổ C)

Đặt tên thư viện



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tạo thư viện trong EndNote

Cơ sở dữ liệu của EndNote được tạo ra với 2 thư mục:

Chia sẻ thư viện

+ Cách 1: Copy cả 2 folder (My EndNote

Library.Data) và (My EndNote Library.enl)

+ Cách 2: Save thư viện dưới định dạng

EndNote, chọn menu File, sau đó chọn

Compressed library (.enlx)



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Cửa sổ làm việc của EndNote



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Nhập trực tiếp thông tin cho tài liệu tham khảo mới

Chọn Reference > New Reference (hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + N)



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Nhập trực tiếp thông tin cho tài liệu tham khảo mới

Nhập các thông tin về tài liệu tham khảo

+ Chọn dạng tài liệu (Reference Type)



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Nhập trực tiếp thông tin cho tài liệu tham khảo mới

Nhập các thông tin về tài liệu tham khảo

* Author (tác giả): nhập một dòng và kết thúc bằng dấu phẩy, nhấn phím Enter.

- Tác giả nước ngoài: 

+ nhập theo trật tự Họ, Đệm Tên,

Ví dụ: Santarelli, Gino Angelo,

- Tác giả Việt Nam: 

+ nhập theo trật tự Họ Đệm Tên, (dùng cho tài liệu viết bằng tiếng Việt);

Ví dụ: Đỗ Đức Lực,

+ nhập theo trật tự Ho Dem Ten, (dùng cho tài liệu viết bằng tiếng Anh)

Ví dụ: Do Duc Luc,



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Nhập trực tiếp thông tin cho tài liệu tham khảo mới

Đối với tác giả Việt Nam có họ

và tên bằng chữ tiếng Việt có

dấu như “Ô”, “Ư”,“Đ”,… nhập

thêm chữ z sau chữ Ô, Ư, Đ, …

thành Ôz, Ưz, Đz (EndNote sắp

xếp theo thứ tự chữ D, O. U

trước và chữ Đ, Ô, Ư sau).

Ví dụ: Đzỗ Đức Lực. Sau khi

hoàn thiện sử dụng chức năng

Replace (Ctrl + H) của MS

Word để thay thế Đzỗ Đức Lực
thành Đỗ Đức Lực.



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Nhập trực tiếp thông tin cho tài liệu tham khảo mới

Nhập các thông tin về tài liệu tham khảo

+ Author (tác giả): nhập một dòng và kết thúc bằng dấu phẩy, nhấn phím Enter.

*Tác giả là cơ quan, tổ chức: viết đầy đủ và đặt dấu phẩy ở cuối tên. 

Ví dụ:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Nhập trực tiếp thông tin cho tài liệu tham khảo mới

Lưu ý một số trường thông tin về tài liệu tham khảo:

+ Language: phân danh mục tài liệu tham khảo theo ngôn ngữ 

- Ví dụ: các tài liệu tiếng Việt nhập “vie” và các tài liệu tiếng Anh nhập “eng”.

+ Abstract: tóm tắt nội dung của tài liệu

+ Notes: nên nhập về nhận xét, đánh giá hoặc những thông tin cần trích dẫn của 

tài liệu

+ File Attachments: nhập 1 hoặc nhiều file đính kèm và có thể mở trực tiếp từ ô 

này. 

 Copy và Paste file tài liệu vào ô File Attachments 

 Kích chuột phải và chọn File Attachments > Attach file …



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

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

- Author (tác giả bài báo); 

- Year (năm xuất bản); 

- Title (tên bài báo); 

- Journal (tên tạp chí); 

- Volume (tập); 

- Issue (số); 

- Pages (số trang) 

- File Attachments (file đính kèm).



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

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



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Bài báo khoa học, sách và các tài liệu xuất bản online (Online Database)

- Author (tác giả bài báo); 

- Year (năm xuất bản); 

- Title (tên tài liệu); 

- Periodical (tên tạp chí xuất bản); 

- Volume (tập); 

- Pages (số trang); 

- DOI (số chứng minh cho một tập tin); 

- URL (địa chỉ trang web truy cập) 

- Date Accessed (ngày truy cập).



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Sách in (Book): 

- Author (tác giả); 

- Year (năm xuất bản); 

- Title (tên sách); 

- Volume (số tập); 

- Publisher (nhà xuất bản); 

- Place Publisher (Nơi xuất bản); 

- Number of Pages (số trang trích dẫn) 

- Pages (tổng số trang sách).



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Chương trong sách (Book section)

- Author (tác giả); 

- Year (năm xuất bản); 

- Title (tên chương trong sách); 

- Book Title (tên sách); 

- Publisher (nhà xuất bản); 

- Place Publisher (Nơi xuất bản); 

- Number of Pages (số trang trích dẫn).



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Luận văn, luận án (Thesis)

- Author (tác giả); 

- Year (năm xuất bản); 

- Title (tên luận văn, luận án); 

- Degree Thesis Type (loại bằng); 

- University (cơ sở đào tạo); 

- Number of Pages (số trang trích dẫn) 

- Pages (tổng số trang). 



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tài liệu đăng trong các hội nghị, hội thảo (Conference proceedings)

- Author (tác giả); 

- Year of Conference (năm xuất bản); 

- Title (tên bài báo); 

- Conference Name (tên hội thảo); 

- Place Published (Nơi tổ chức hội thảo); 

- Publisher (nhà xuất bản);

- Pages (số trang).



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tài liệu do cơ quan tổ chức ban hành (Government Document)

- Author (tên cơ quan tổ chức); 

- Year (năm ban hành tài liệu); 

- Title (tên tài liệu); 

- URL (địa chỉ trang web truy cập);

- Accesse Date (ngày truy cập).



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Nhập thông tin cho tài liệu tham khảo từ file định dạng pdf

Lưu ý một số trường thông tin về tài liệu tham khảo:

+ Tài liệu có DOI - Digital Object Identifier (số chứng minh cho một tập tin)

+ Tên file = tên tài liệu (bài báo)

Cách 1: Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ của EndNote

Cách 2: Kích chuột vào Menu chính File> Import> File …



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Sao chép từ cơ sở dữ liệu EndNote khác 

- Bước 1: Mở thư viện gồm các tài liệu muốn sao chép

- Bước 2: Chọn tài liệu bằng cách kích chuột vào các tài liệu muốn sao chép đồng 

thời giữ phím Ctrl.

- Bước 3: 

+ Cách 1: Kích chuột vào Menu References, chọn Choose Library… trong mục 

Copy Reference To

+ Cách 2: Kích chuột phải vào file đã chọn Choose Library trong mục Copy 

Reference To



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

scholar.google.com.vn

- Truy cập website scholar.google.com.vn

- Nhập từ khoá cần tìm kiếm vào ô Search. Ví dụ: tìm kiếm từ khoá “ESR gene”



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

scholar.google.com.vn

- Lựa chọn tài liệu tham khảo cần tải về và kích chuột vào mục Trích dẫn (Cite)



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

scholar.google.com.vn

Trong cửa sổ Trích dẫn (Cite) chọn vào ô EndNote (EndNote format) và lưu file



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

scholar.google.com.vn

- Kích chuột để mở file và đưa vào thư viện



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

Sciencedirect.com

- Truy cập website Sciencedirect: www.Sciencedirect.com

- Nhập từ khoá cần tìm kiếm vào ô Search all fields hoặc tiến hành tìm kiếm nâng 

cao (Advance Search). Ví dụ: tìm kiếm từ khoá “PRLR gene and pig”



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

Sciencedirect.com

- Lựa chọn các tài liệu tham khảo cần tải về và kích chuột vào ô Export



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

Sciencedirect.com

- Tuỳ chọn tải xuống trong cửa sổ Export



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

Thư viện trực tuyến của EndNote

- Chuyển sang chế độ tìm kiếm trực tuyến (Online Search Mode)



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

Thư viện trực tuyến của EndNote

- Nhập từ khoá tìm kiếm và kích chuột vào ô Search hoặc nhấn phím Enter để tìm 

kiếm tài liệu



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

Thư viện trực tuyến của EndNote

- Xác nhận kết quả tìm kiếm



Tạo thư viện và cơ sở dữ liệu trong EndNote

Tìm kiếm và tải tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online

Thư viện trực tuyến của EndNote

- Lựa chọn các tài liệu để đưa vào thư viện. Kích chuột phải, chọn mục Copy 

References To và chọn thư viện để lưu tài liệu.



Tải (download) bản toàn văn các bài báo quốc tế

Sử dụng chức năng tìm kiếm bản toàn văn (Find Full Text…)

- Chọn tài liệu và kích chuột vào nút tìm kiếm bản toàn văn 



Tải (download) bản toàn văn các bài báo quốc tế

Số chứng minh cho một tập tin (DOI - Digital object identifier)

- Bước 1: truy cập vào trang web: http://sci-hub.tw

- Bước 2: nhập số DOI vào ô tìm kiếm và kích chuột vào nút Open

Ví dụ tìm bài báo toàn văn:

Mucha A., Ropka-Molik, K., Piórkowska, K., Tyra, M. và Oczkowicz, M. (2013). Effect of

EGF, AREG and LIF genes polymorphisms on reproductive traits in pigs, Animal

Reproduction Science, 137(1–2): 88-92.

theo số DOI như sau:

http://dx.doi.org/10.1016/j.anireprosci.2012.12.009



Tải (download) bản toàn văn các bài báo quốc tế

Số chứng minh cho một tập tin (DOI - Digital object identifier)

http://dx.doi.org/10.1016/j.anireprosci.2012.12.009



Tải (download) bản toàn văn các bài báo quốc tế

Số chứng minh cho một tập tin (DOI - Digital object identifier)

http://dx.doi.org/10.1016/j.anireprosci.2012.12.009



Tải (download) bản toàn văn các bài báo quốc tế

Tìm và liên hệ với tác giả

- Bước 1: truy cập vào trang web: https://www.researchgate.net  



Tải (download) bản toàn văn các bài báo quốc tế

Tìm và liên hệ với tác giả

- Bước 2: đăng ký tài khoản



Tải (download) bản toàn văn các bài báo quốc tế

Tìm và liên hệ với tác giả

- Bước 3: tìm và liên hệ với tác giả.



Sắp xếp, tìm kiếm và tạo nhóm tài liệu trong EndNote

Sắp xếp và tìm kiếm

- Các trường thông tin được hiển thị: tác giả (Author), năm (Year), tên tài liệu 

(Title), loại tài liệu (Reference type).

- Các tài liệu tham khảo trong EndNote được sắp xếp mặc định theo chữ cái tên 

tác giả.

-Thay đổi sắp xếp bằng cách kích chuột vào các ô tương ứng

Ví dụ: muốn sắp xếp theo năm xuất bản của tài liệu, kích chuột vào mục năm

(Year), các tài liệu sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất và ngược

lại.



Sắp xếp, tìm kiếm và tạo nhóm tài liệu trong EndNote

Sắp xếp và tìm kiếm

- Các tài liệu cũng có thể được sắp xếp theo 

các tiêu chí khác nhau bằng cách sử dụng 

lệnh Sort Library… trong Menu Tool.



Sắp xếp, tìm kiếm và tạo nhóm tài liệu trong EndNote

Sắp xếp và tìm kiếm

- Để tìm kiếm tài liệu trong EndNote, nhập từ khoá vào ô Quick Search và nhấn 

phím Enter



Sắp xếp, tìm kiếm và tạo nhóm tài liệu trong EndNote

Tạo nhóm tài liệu

- Các nhóm tài liệu được tạo ra nằm ở mục My Group trong cửa sổ My Library.

- Việc cho hiển thị hoặc ẩn các nhóm bằng cách kích chuột vào lệnh Show/Hide

Groups trong Menu Groups.

- Các nhóm tài liệu có thể được đổi tên, xoá (Delete), thêm (Add) hoặc xoá

(Remove) các tài liệu trong nhóm.

- Khi xoá (Remove/Delete) các tài liệu trong nhóm, tài liệu gốc vẫn được giữ

nguyên trong thư viện của EndNote.

- Một tài liệu có thể có mặt ở nhiều nhóm khác nhau.



Sắp xếp, tìm kiếm và tạo nhóm tài liệu trong EndNote

Tạo nhóm tài liệu

- Tạo một nhóm mới bằng cách kích

chuột vào lệnh Creat Goup trong

Menu Groups và đặt tên nhóm.



Sắp xếp, tìm kiếm và tạo nhóm tài liệu trong EndNote

Tạo nhóm tài liệu

- Thêm (Add) tài liệu vào

nhóm bằng cách kích chuột

vào lệnh Add References To

trong Menu Groups và chọn

nhóm đưa tài liệu vào.



Trích dẫn tài liệu tham khảo trong MS Word 2013

- Khi máy tính đã được cài phần mềm EndNote, mở file Word trên thanh Ribbon

sẽ xuất hiện Tab EndNote X7



Trích dẫn tài liệu tham khảo trong MS Word 2013

- Các bước thực hiện để chèn thông tin tài liệu tham khảo trích dẫn vào văn bản

Word như sau:

1. Để con trỏ tại vị trí muốn chèn thông tin về tài liệu trích dẫn.

2. Kích chuột vào nút Go to EndNote tại Tab EndNote X7 trên cửa sổ Word hoặc

chuyển sang chương trình EndNote X7



Trích dẫn tài liệu tham khảo trong MS Word 2013

- Tìm và kích chuột vào tài liệu muốn trích dẫn (không cần mở ra);

- Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ của EndNote hoặc

trên cửa sổ Word kích chuột vào nút Insert Citation trong Tab EndNote X7 và

chọn Insert Selected Citation(s)

Sau khi chèn thông tin trích dẫn,

có thể copy/cut và paste trích

dẫn giống như trong sao chép/di

chuyển khối văn bản thông

thường.



Trích dẫn tài liệu tham khảo trong MS Word 2013

- Trong đoạn văn sẽ xuất hiện thông tin

của tài liệu cần trích dẫn và phần cuối tài

liệu xuất hiện tài liệu đã trích dẫn trong

danh mục tài liệu tham khảo.

- Thông tin trích dẫn trong đoạn văn được

định dạng mặc định là (tác giả, năm)

- Để chuyển sang định dạng khác như

tác giả (năm)

- Kích chuột và mục Edit & Manage

Citation(s) trong Tab EndNote X7 trên

cửa sổ Word.



Trích dẫn tài liệu tham khảo trong MS Word 2013

- Trong cửa sổ Edit & Manage Citations:

+ Author (year) hoặc chọn Exclude author (lược bỏ tác giả);

+ Exclude year (lược bỏ năm);

+ Show Only in Bibliography (chỉ hiển thị tài liệu trong danh mục tài liệu

tham khảo);

+ Kích OK để hoàn tất việc lựa chọn kiểu định dạng thông tin trích dẫn.



Trích dẫn tài liệu tham khảo trong MS Word 2013

- Cửa sổ Edit & Manage

Citations:



Trích dẫn tài liệu tham khảo trong MS Word 2013

- Xoá (remove) code EndNote trong file Word

+ Khi hoàn thành bản thảo, muốn bỏ kết nối trong văn bản với EndNote để những

máy tính không cài EndNote cũng có thể đọc được file văn bản này.

+ Các bước thực hiện như sau: Kích chuột vào mục Convert Citations and

Bibliography > Convert to Plain Text trên thanh công cụ EndNote X7 trong file

Word.



Trích dẫn tài liệu tham khảo trong MS Word 2013

+ Sau khi thực hiện thao tác sẽ xuất hiện một bản copy của

file văn bản gốc, nhưng không có kết nối giữa văn bản với

EndNote. Lưu file này bằng một tên khác.

+ Lưu ý: file văn bản mới không thể định dạng các tài liệu

tham khảo một cách tự động.



Định dạng trích dẫn và danh mục TLTK theo quy

định của HVN

+ Định dạng (style)

HVN.ens (dùng cho tài liệu khoa học tiếng việt);

VNUA.ens (dùng cho tài liệu tiếng anh)

Copy và paste và thư mục Styles theo đường dẫn C:\Program Files

(x86)\EndNote X7\Styles



Trích dẫn và trình bày TLTK theo quy định của HVN

Kích chuột vào ô Style trong

Tab EndNote X7 trên cửa sổ

Word hoặc ô Style trên thanh

công cụ của phần mềm

EndNote và chọn mục Select

Another Style… để chọn một

kiểu trích dẫn trong danh sách.



Trích dẫn và trình bày TLTK theo quy định của HVN

Nguyên tắc trích dẫn và trình bày TLTK

+ Chỉ rõ nguồn gốc gồm tên tác giả và thời điểm công bố (xuất bản);

+ Các trích dẫn trong nội dung của các tài liệu khoa học phải được liệt kê

đầy đủ trong Danh mục tài liệu tham khảo;

+ Các tài liệu tham khảo được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo

đều phải được trích dẫn trong nội dung của tài liệu.



Trích dẫn theo quy định của HVN

Đối với tài liệu có 1 tác giả

- Đối với tác giả người Việt: trong văn bản tiếng Việt, sử dụng đầy đủ họ

tên có dấu; trong văn bản tiếng Anh sẽ sử dụng đầy đủ họ và tên (không

dấu) theo trích dẫn nguyên gốc.

- Đối với tác giả người Việt viết tài liệu bằng tiếng Anh: sử dụng họ và tên

như trong tài liệu bản gốc tiếng Anh để trích dẫn trong cả văn bản tiếng

Việt và tiếng Anh

- Đối với tác giả người nước ngoài: chỉ sử dụng họ khi trích dẫn trong cả

văn bản tiếng Việt và tiếng Anh.



Trích dẫn theo quy định của HVN

Đối với tài liệu có 2 tác giả

Nối tên 2 tác giả bằng ký hiệu “&”.

- Đối với các tác giả người Việt: trong văn bản tiếng Việt, sử dụng đầy đủ

họ tên có dấu; trong văn bản tiếng Anh sẽ sử dụng đầy đủ họ và tên

(không dấu) theo trích dẫn nguyên gốc.

- Đối với tác giả người Việt viết tài liệu bằng tiếng Anh: sử dụng họ và

tên như trong tài liệu bản gốc tiếng Anh để trích dẫn trong cả văn bản

tiếng Việt và tiếng Anh.

- Đối với các tác giả người nước ngoài: chỉ sử dụng họ khi trích dẫn

trong cả văn bản tiếng Việt và tiếng Anh.



Trích dẫn theo quy định của HVN

Đối với tài liệu có 3 tác giả trở lên

- Đối với văn bản tiếng Việt: Sử dụng tác giả đứng đầu và thêm “& cs.”

(lưu ý: tác giả đứng đầu là người Việt sử dụng đầy đủ họ tên có dấu; tác

giả đứng đầu là người nước ngoài chỉ sử dụng họ khi trích dẫn)

- Đối với tác giả người Việt viết tài liệu bằng tiếng Anh: sử dụng họ và tên

như trong tài liệu bản gốc tiếng Anh để trích dẫn trong cả văn bản tiếng

Việt và tiếng Anh.

- Đối với văn bản tiếng Anh: Sử dụng tác giả đứng đầu và thêm “et al.”

(Tác giả đứng đầu là người Việt sử dụng họ và tên như trong tài liệu bản

gốc (bỏ dấu) theo trích dẫn nguyên gốc (bất kể là họ hay tên); tác giả

đứng đầu là người nước ngoài chỉ sử dụng họ khi trích dẫn)



Trình bày danh mục TLTK theo quy định của HVN

Trường hợp 1 tác giả:

- Đối với tác giả người Việt: sử dụng đầy đủ họ tên (có dấu trong văn bản tiếng

Việt và không có dấu trong văn bản tiếng Anh) theo đúng tài liệu gốc.

+ Ví dụ:

1. Đỗ Võ Anh Khoa (2012). Ảnh hưởng của gen MYOG và LIF lên một số tính

trạng kinh tế ở lợn. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 10(4): 620-626.

2. Do Vo Anh Khoa (2012). Effect of MyoG and Lif Gene on Economic Traits in

Pigs. Journal of Science and Development. 10(4): 620-626.

- Đối với tác giả người nước ngoài: Họ đứng trước, viết tắt tên đệm và tên kèm

theo dấu chấm “.” trong cả văn bản tiếng Việt và tiếng Anh.

+ Ví dụ:

1. Li H. (2011). A quick method to calculate QTL confidence interval. Journal of

Genetics. 90(2): 355-60.



Trình bày danh mục TLTK theo quy định của HVN

Trường hợp 2 tác giả: Nối tên 2 tác giả bằng ký hiệu “&”.

- Đối với các tác giả người Việt: sử dụng đầy đủ họ tên (có dấu trong văn bản tiếng Việt

và không có dấu trong văn bản tiếng Anh) theo đúng tài liệu gốc.

+ Ví dụ:

1. Hà Xuân Bộ & Đỗ Đức Lực (2017). Reproduction Performance of Crossbred between

Landrace and Yorkshire Sows with Stress Negative Piétrain and PiDu Boars Raised at

Dong Hiep Farm Hai Phong Province. Journal of Animal Husbandry Sciences and

Technics. 218(4): 8-14.

2. Do Duc Luc & Ha Xuan Bo (2016). Estimation of genetic parameters for semen traits

of stress negative Piétrain pig in Northern Vietnam. Journal of Animal Husbandry

Sciences and Technics. Aug, 2016(209): 15-18.



Trình bày danh mục TLTK theo quy định của HVN

Trường hợp 2 tác giả: Nối tên 2 tác giả bằng ký hiệu “&”.

- Đối với các tác giả người nước ngoài: sử dụng họ (trong văn bản tiếng Việt và trong

văn bản tiếng Anh) theo đúng tài liệu gốc.

+ Ví dụ:

1. Hansen B. G. & Østerås O. (2019). Farmer welfare and animal welfare- Exploring the

relationship between farmer’s occupational well-being and stress, farm expansion and

animal welfare. Preventive Veterinary Medicine. 170: 104741.



Trình bày danh mục TLTK theo quy định của HVN

Trường hợp 3 tác giả trở lên: Liệt kê đầy đủ tên các tác giả, nối tên tác giả

cuối cùng bằng ký hiệu “&”.

- Đối với các tác giả người Việt: sử dụng đầy đủ họ tên (có dấu trong văn bản

tiếng Việt và không có dấu trong văn bản tiếng Anh) theo đúng tài liệu gốc.

+ Ví dụ:

1. Hà Xuân Bộ, Nguyễn Hoàng Thịnh, Đỗ Đức Lực & Đặng Vũ Bình (2015). Giá

trị giống ước tính và chọn lọc đối với tính trạng tăng khối lượng trung bình của

lợn đực Piétrain kháng stress. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 13(1): 31-37.

2. Ha Xuan Bo, Nguyen Hoang Thinh, Do Duc Luc & Dang Vu Binh (2015).

Breeding Values Estimation and Selection of Average Daily Gain on Stress

Negative Piétrain Boars. Journal of Science and Development. 13(1): 31-37.



Trình bày danh mục TLTK theo quy định của HVN

Trường hợp 3 tác giả trở lên: Liệt kê đầy đủ tên các tác giả, nối tên tác giả

cuối cùng bằng ký hiệu “&”.

- Đối với các tác giả người nước ngoài: Họ đứng trước viết tắt tên đệm và tên

kèm theo dấu chấm “.” trong cả văn bản tiếng Việt và tiếng Anh

+ Ví dụ:

1. Geraci C., Varzandi A. R., Schiavo G., Bovo S., Ribani A., Utzeri V. J.,

Galimberti G., Buttazzoni L., Ovilo C., Gallo M., Dall'Olio S. & Fontanesi L.

(2019). Genetic markers associated with resistance to infectious diseases

have no effects on production traits and haematological parameters in Italian

Large White pigs. Livestock Science. 223(2019): 32-38.



Trân trọng 

cảm ơn!


