




 

 

     
         

 

 

QUY ĐỊNH BÀI VIẾT HỘI THẢO KHOA HỌC 

“TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” 

(GREEN GROWTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 

 
I. HÌNH THỨC 

- Bài viết bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh trên file word của giấy A4, theo chiều đứng 

(portrait), độ dài bài viết không quá 10.000 từ. 

- Canh lề: Top: 2 cm; Bottom: 2 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm; Header và Footer: 1,5 cm;   

- Bảng mã: Unicode; kiểu chữ: Times New Roman; Cỡ chữ: 12, Giãn dòng: single. 

- Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. 

- Chi tiết định dạng các mục trong bảng dưới đây. 

 

II. CẤU TRÚC BÀI BÁO 

1. Yêu cầu thể loại bài viết: Bài viết thuộc thể loại nghiên cứu  

2. Yêu cầu cấu trúc chính của bài viết 

2.1. Tên bài viết (bằng tiếng Việt và tiếng Anh): Tên bài viết phải thể hiện được nội dung 

chính của bài viết, nêu bật vấn đề muốn giải quyết, phải súc tích, tránh viết tắt và dùng công 

thức. 

2.2. Tóm tắt bài viết: 

Tóm tắt bằng Tiếng Việt: không quá 250 từ, tóm tắt những điểm quan trọng nhất của bài 

viết. Tuy phần tóm tắt ngắn nhưng phải chứa đựng đầy đủ nội dung, gồm các phần như mục tiêu 

và phạm vi nghiên cứu, miêu tả những phương pháp đã được sử dụng và kết quả nghiên cứu. Tất 

cả những gì được nêu trong tóm tắt đều phải hiện diện trong thân bài chính. 

Tóm tắt bằng Tiếng Anh: dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt. 

2.3. Từ khoá: liệt kê 35 từ. 

2.4. Giới tiệu/ Đặt vấn đề: tác giả có thể mở đầu bài báo bằng nhiều cách, nhưng phải nêu 

được những ý chính sau: tính cấp thiết, ý nghĩa, tác dụng của công trình nghiên cứu. Phần đặt 

vấn đề cần trình bày một cách ngắn gọn hiện trạng của những kiến thức có liên quan đến tồn tại 

hiện có của vấn đề được giới thiệu trong bài viết và những cách xem xét về tồn tại đó. 

2.5. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu: trình bày rõ, súc tích, ngắn gọn cơ sở lý 

thuyết, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu sử dụng trong bài viết. 

2.6. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: chỉ trình bày các kết quả rút ra trực tiếp từ công trình 

nghiên cứu, cần nhấn mạnh những phát hiện chính của nghiên cứu. Chỉ những kết quả này mới là 

đối tượng để phân tích và bàn luận trong bài viết. Cần diễn giải phân tích kết quả và rút ra những 

mối quan hệ chung, mối quan hệ giữa kết quả nghiên cứu với những phát hiện khác trong các 

nghiên cứu trước đó. 

2.7. Kết luận và hàm ý chính sách: khẳng định lại những kết quả rút ra từ công trình nghiên 

cứu và trình bày những đề xuất, khuyến nghị giải pháp. Chỉ trình bày những hàm ý chính sách có 

được từ kết quả nghiên cứu của bài viết. 

2.8. Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo chỉ giới hạn là những tài liệu được trích dẫn sử 

dụng trong bài báo. Trích dẫn tài liệu tham khảo thống nhất theo một tiêu chuẩn trích dẫn. 

2.9. Phụ lục: Có thể trình bày phụ lục là các bảng biểu, hình vẽ, công thức…nếu cần thiết. 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 


