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1. GHI VÀ SỬ DỤNG TRÍCH DẪN TỪ SÁCH:               Tên sách: Viết chữ nghiêng 

Một tác giả  

Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên 
sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.  
Đối với tài liệu được xuất bản ngoài 
Việt Nam, nên ghi rõ tên thành phố, 
bang (nếu có) và tên nước.  

Nguyễn Văn A (2009). Kinh tế Việt Nam năm 2008. 
Nhà xuất bản ABC. Hà Nội.  

Krugman, P. (1995). Development, Geography, and 
Economic Theory. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. USA.  

Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản 
lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn A, 
2009).  
Krugman (2009: 19) nêu rõ “yếu tố C có ảnh 
hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế 
quốc dân”.  

Hai tác giả  
  

Họ tên tác giả 1 và họ tên tác giả 2 
(năm xuất bản), tên sách, nhà xuất 
bản, nơi xuất bản.  
   

Nguyễn Văn A & Nguyễn Văn B (2009). Kinh tế Việt 
Nam năm 2008. Nhà xuất bản ABC. Hà Nội.  
Helpman, E. & Krugman, P. (1989). Trade Policy and 
Market Structure. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. USA.  

Nguyễn Văn A & Nguyễn Văn B (2009) tin 
rằng yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến 
sản lượng nền kinh tế quốc dân.  
 Helpman & Krugman (1989: 80) cho rằng, 
“yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản 
lượng nền kinh tế quốc dân”.  

Từ 3 tác 
giả trở lên  

Họ tên tác giả 1, họ tên tác giả 2, ... 
và họ tên tác giả n (năm xuất bản), 
tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất 

Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B & Nguyễn Văn C 
(2009). Kinh tế Việt Nam năm 2008. Nhà xuất bản ABC. 
Hà Nội.  

Nguyễn Văn A & cộng sự (2009) tin rằng 
yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản 
lượng nền kinh tế quốc dân.  



bản.  Helpman, E., Kotler, P. & Krugman, P. (1989). Trade 
Policy and Market Structure. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. USA.  

Helpman et al. (1989: 19) cho rằng, “yếu tố 
C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng 
nền kinh tế quốc dân”.  

Không có 
tên tác giả  

 
Tên sách (năm xuất bản), nhà xuất 
bản, nơi xuất bản  

Kinh tế tri thức (2009). Nhà xuất bản ABC. Hà Nội.  
Trade Policy and Market Structure (1989). MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts. USA.  

 Trong cuốn Kinh tế tri thức (2009: 19) nêu 
rõ, “yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến 
sản lượng nền kinh tế quốc dân.”  

 
Nhiều tác 
phẩm của 
cùng một 
tác giả  

Họ tên tác giả (năm), tên sách 1,	
………………..tên sách 2,  
Quy tắc: Sắp xếp theo trình tự 
năm xuất bản từ xa đến gần nhất 
trong danh mục.  

Helpman, E. & Krugman, P. (1989). Trade Policy and 
Market Structure, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. USA.  
Helpman, E. & Krugman, P. (1990). Market Structure. 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts. USA.  

Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản 
lượng nền kinh tế quốc dân (Helpman & 
Krugman (1990).  

Helpman & Krugman (1990: 19) nêu rõ, 
“yếu tố D ít có ảnh hưởng đến sản lượng nền 
kinh tế quốc dân”.    

Nhiều tác 
phẩm xuất 
bản trong 
cùng 1 năm 
của cùng 1 
tác giả  

Họ tên tác giả (năm a), tên sách 1, 
nhà xuất bản, nơi xuất bản.  
Họ tên tác giả (năm b), tên sách 2, 
nhà xuất bản, nơi xuất bản.  
Sử dụng các chữ cái a/b/c...để 
phân biệt  

Helpman, E. & Krugman, P. (1989a). Trade Policy and 
Market Structure. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. USA.  
Helpman, E. & Krugman, P. (1989b). Trade Policy. 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts. USA.  

Helpman & Krugman (1989a: 19) cho rằng, 
“yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản 
lượng nền kinh tế quốc dân”.  
Trong khi đó, yếu tố D ít có ảnh hưởng đến 
sản lượng nền kinh tế quốc dân (Helpman & 
Krugman, 1989b).  

 
Người biên 
soạn/Chủ 
biên 
(Editor).  
  

Họ tên chủ biên (biên soạn, năm 
xuất bản), tên sách, nhà xuất bản, 
nơi xuất bản.  
   

Nguyễn Văn C (biên soạn, 2009). Quy mô các nền kinh 
tế. Nhà xuất bản ABC. Hà Nội.  
Krugman, P. (ed., 1995). Development, Geography. and 
Economic Theory. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. USA.  

Nguyễn Văn C (biên soạn, 2009: 19) cho 
rằng, “X là yếu tố không thay đổi theo quy 
mô sản xuất”.  

 X là yếu tố không thay đổi theo quy mô sản 
xuất (Krugman, et al., 1995).  

Ấn phẩm 
có lần xuất 
bản khác 
nhau  

Tên tác giả (năm xuất bản), tên 
sách, xuất bản lần thứ x, nhà xuất 
bản, nơi xuất bản.  

Nguyễn Văn A (2009). Kinh tế Việt Nam, xuất bản lần 
thứ 2. Nhà xuất bản ABC. Hà Nội.  
Krugman, P. (1995). Development, Geography, and 

Economic Theory. 10th edition, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. USA.  

Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản 
lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn A, 
2009).  

Krugman (1995: 20) cho rằng, yếu tố C có 
ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền 
kinh tế quốc dân.  

Từ điển 
bách 

 
Tên tác giả (năm xuất bản), tên từ 

Nguyễn Văn A (2009). Từ điển kinh tế. xuất bản lần thứ 
2. Nhà xuất bản ABC. Hà Nội.  

  
Nguyễn Văn A (2010: 21) định nghĩa...  



khoa/từ 
điển có tác 
giả.  

điển, Nhà xuất bản, nơi xuất bản.  
Krugman, P. (2009). Economics Dictionary. 2nd 

edition, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. USA.  

Krugman (2009: 21) định nghĩa...  

Từ điển 
bách 
khoa/từ 
điển không 
có tác giả, 
chỉ có nhà 
biên soạn  

Tên chủ biên (biên soạn, năm xuất 
bản), tên từ điển, Nhà xuất bản, nơi 
xuất bản.  

Nguyễn Văn C (biên soạn, 2010). Từ điển kinh tế học. 
Nhà xuất bản ABC. Hà Nội.  

Krugman, P. (ed., 2009). Economics Dictionary. 2nd 

edition, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. USA.  

Nguyễn Văn C (biên soạn. 2010: 30) định 
nghĩa...  
Krugman et al. (2009: 30) định nghĩa...  

Bài viết 
hoặc 1 
chương 
trong 1 
cuốn sách  

Tên tác giả của bài viết/chương 
(năm xuất bản), ‘Tên bài 
viết/chương’, trong tên sách, tên 
chủ biên cuốn sách (chủ biên), Nhà 
xuất bản, nơi xuất bản, trang sách 
chứa nội dung bài/chương.  

Nguyễn Văn A (1976). Giải quyết khủng hoảng trong 
Kinh tế tri thức//Nguyễn Văn C (chủ biên). Nhà xuất 
bản ABC. Hà Nội. 100-120.  

Helpman, E. & Krugman, P. (1989). Trade Policy’ in 
Trade Policy and Market Structure//Helpman, E. (ed.), 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts. USA.  

  
Nguyễn Văn A (1976: 101) đã đề cập...  
Helpman & Krugman, (1989: 101) đã đề 
cập…...  

Sách dịch  
  

Tên tác giả (năm xuất bản), tên 
sách, do... dịch, nhà xuất bản, nơi 
xuất bản.  

Nguyễn Văn A (2002). Tài chính công, do Nguyễn Văn 
B dịch. Nhà xuất bản ABC. Hà Nội.  
Helpman, E. & Krugman, P. (1989). Chính sách thương 
mại (do Nguyễn Văn A dịch). Nhà xuất bản ABC. Hà 
Nội.  

Theo Nguyễn Văn A (2002), yếu tố C có 
ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền 
kinh tế quốc dân.  

Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản 
lượng nền kinh tế quốc dân (Helpman & 
Krugman, 1989).  

Sách điện 
tử  

Tác giả (năm), tên sách, nhà xuất 
bản, truy cập lần cuối ngày... 
tháng... năm..., từ < liên kết đến 
cuốn sách trên internet>.  
Tác giả (năm), tên sách, nhà xuất 
bản, truy cập lần cuối ngày... 
tháng... năm..., <Số DOI của cuốn 
sách>.  

Nguyễn Văn A (2009). Tài chính công. Nhà xuất bản 
ABC, truy cập lần cuối ngày 20 tháng 1 năm 2010, từ 
<http://www.abcd.com/toancauhoa.pdf>.  

Krugman, P. (1995). Development, Geography and 

Economic Theory. retrieved on Jan 20th 2010, 
DOI:10.1000/182. 

Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản 
lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn A, 
2002).  
Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản 
lượng nền kinh tế quốc dân (Krugman, 
1989).  

2. TRÍCH DẪN BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC (JOURNAL ARTICLE): Tên Tạp chí:  Viết chữ In nghiêng    

Một tác giả  Họ tên tác giả (năm xuất bản), ‘tên 
bài báo’, tên tạp chí, số..., tập phát 

Lê Xuân H (2009). Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 
2010 năm 2011. Tạp chí Y, 15 (4), 7-13.  

Lê Xuân H (2009) tin rằng...  
….(Krugman, 1995)  



hành, trang chứa nội dung bài báo 
trên tạp chí.  Krugman, P. (1995). Development, Geography, and 

Economic Theory. MIT Journal of Economy, 15 (4), 7-
13.  

   

Hai tác giả  
  

Họ tên tác giả 1 và họ tên tác giả 2 
(năm xuất bản), ‘tên bài báo’, tên 
tạp chí, số..., tập phát hành, trang 
chứa nội dung bài báo trên tạp chí.  

Lê Xuân H & Nguyễn Xuân C (2009). Tổng quan kinh 
tế Việt Nam năm 2010. Tạp chí Y, 15 (4), 7-13.  

Krugman, P. & Helpman, E. (1995). Development, 
Geography, and Economic Theory. MIT Journal of 
Economy. 15 (4), 7-13.  

 ... (Lê Xuân H & Nguyễn Xuân C, 2009). 	
Krugman & Helpman (1995) tin rằng...  

Từ 3 tác 
giả trở lên  
  

Họ tên tác giả 1, họ tên tác giả 2,... 
và họ tên tác giả n (năm xuất bản), 
tên tạp chí, số, tập phát hành, trang 
chứa nội dung bài báo trên tạp chí.  

Lê Xuân H, Nguyễn Xuân C và Trần Văn B (2009). 
Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010. Tạp chí Y, 15 
(4), 7-13.  

Krugman, P., Kotler, P. & Helpman, E. (1995). 
Development, Geography, and Economic Theory. MIT 
Journal of Economy, 15 (4), 7-13.  

Lê Xuân H & cộng sự (2009) tin rằng...  
... (Krugman et al., 1995).  

Bài viết từ 
cơ sở dữ 
liệu điện tử  

 
Họ tên tác giả (năm xuất bản), ‘tên 
bài báo’, tên tạp chí, số...,tập phát 
hành, trang chứa nội dung bài báo 
trên tạp chí, truy cập ngày... tháng... 
năm..., từ cơ sở dữ liệu...  

Lê Xuân H (2009). Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 
2010. Tạp chí Y, 15 (4), 7-13, truy cập ngày 20 tháng 10 
năm 2010, từ cơ sở dữ liệu ABI Global.  
Krugman, P., Kotler, P. & Helpman, E. (1995). 
Development, Geography, and Economic Theory. MIT 
Journal of Economy, 15 (4), 7-13, retrieved on October 

20th 2010, from ABI Global database.  

  
Lê Xuân H (2009) tin rằng...  
Krugman et al. (1995) tin rằng...  

 3. TRÍCH DẪN TỪ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN KỶ YẾU, VĂN BẢN PHÁP LUẬT, BÁO CÁO:  Tên Luận án, Báo cáo: Viết chữ In nghiêng 

Luận 
văn/Luận 
án/Đề tài  

Tên tác giả (năm công bố), ‘Tên 
luận văn/luận án/đề tài’, loại luận 
văn/luận án/đề tài, nơi bảo vệ luận 
văn/luận án/đề tài.  

Nguyễn Văn A (2009). Mô hình tái cấu trúc ngân hàng 
Việt Nam. Luận án tiến sĩ. Đại học ABC. Hà Nội.  
Krugman, P. (1995). Development, Geography, and 
Economic Theory. Doctoral dissertation, MIT, 
Cambridge, Massachusetts. USA.  

Nguyễn Văn A (2009: 19) chỉ ra rằng...  

 ... (Krugman, 1995: 19).  



Kỷ yếu hội 
thào/hội 
nghị  

Họ tên tác giả (năm), ‘tên bài viết’, 
tên kỷ yếu hội thảo/hội nghị, tên tổ 
chức xuất bản, nơi xuất bản, trang 
trích dẫn.  

Nguyễn Văn A (2010). Sinh viên nghiên cứu khoa học: 
những vấn đề đặt ra, Kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt 
động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010. Viện 
nghiên cứu X. Hà Nội, 177-184.  
Krugman, P. (1995). Development, Geography, and 
Economic Theory. MIT Proceedings, MIT, Cambridge, 
Massachusetts. USA.  

 ... (Nguyễn Văn A, 2010: 180).  
  
 Krugman (1995: 180) cho rằng...  

Báo cáo 
của các tổ 
chức  

Tên tổ chức (năm công bố báo 
cáo), tên báo cáo, địa danh ban 
hành báo cáo.  

Tổng cục thống kế (2010). Tình hình kinh tế xã hội năm 
2009. Hà Nội.  

World Bank (2010). Vietnam’s economy in 2009. Hanoi.  

 ... (Tổng cục Thống kê, 2010).  
 World Bank (2010) cho biết...  
   

Văn bản 
pháp luật  
  

Tên cơ quan ban hành (năm ban 
hành), tên văn bản, ban hành 
ngày... tháng... năm...  

Bộ tài chính (2007). Thông tư số 44 /2007/BTC hướng 
dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối 
với dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước, ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2007.  

Bộ tài chính (2007) điều chỉnh giảm....  

4. TRÍCH DẪN LẠI TRÍCH DẪN 

Trích từ 
sách 

Họ tên tác giả 2 (năm), tên sách, 
nhà xuất bản, nơi xuất bản.  
Trích dẫn lại của Tác giả 1 được 
trích trong tác phẩm của tác giả 2 
thì phải đề cập đến cả 2 tác giả, 
nhưng danh mục tham khảo chỉ liệt 
kê tài liệu của tác giả 2 (nguồn trực 
tiếp đọc).  

Nguyễn Văn B (2010). Kinh tế vi mô. Nhà xuất bản 
ABC. Hà Nội.  

Krugman, P. (2009). Economics Dictionary. 2nd 

edition, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. USA.  

 

Nguyễn Văn A (trích dẫn trong Nguyễn Văn 
B, 2010: 15) chỉ ra rằng...  
Smith (trích dẫn trong Krugman, 2009: 15) 
chỉ ra rằng...  

Trích từ 
bài báo 
khoa học 

Giống như ghi bài báo, nhưng của 
Tác giả 2. 

Krugman, P. (1995). Development, Geography, and 
Economic Theory. MIT Journal of Economy. 15 (4), 7-
13. 

Nguyễn Văn A (Trích dẫn trong Krugman, 
P. (1995) chỉ ra rằng, ….. 

 
 

 


