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ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN  

THEO CHUẨN APA 

 

Ấn phẩm lần 6 

 

THAM KHẢO 

Khi viết một bài theo định dạng APA ấn phẩm lần 6, có hai cách trích dẫn nguồn thông tin: trích dẫn 

ngay trong bài viết và trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo ở cuối bài. 
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Trích dẫn được dùng khi lấy một nhóm từ, một đoạn thông tin cụ thể hoặc một câu từ nguồn bên ngoài. 

Để đáp ứng yêu cầu về APA quy định trong cách trả lời bài luận viết của SIU, sinh viên phải trích dẫn tại 

chỗ trong bài viết và trích dẫn trong danh mục tham khảo nếu sử dụng bất kỳ nguồn 

tham khảo bên ngoài nào (ví dụ: sách giáo khoa, internet, tạp chí…).  

Trích dẫn ngay trong bài viết 

• Nên sử dụng trích dẫn ngay tại bài viết khi dùng một nhóm từ, một đoạn thông tin cụ thể, một ý 

kiến hoặc một giả thuyết từ nguồn bên ngoài. 

• Yêu cầu trích dẫn ngay tại bài viết khi đưa thông tin của tác giả vào ngôn từ của riêng bạn (trích lược). 

• Việc trích dẫn giúp ngăn chặn hiện tượng đạo văn và cho tác giả chính biết về thông tin được sử  dụng. 

• Mọi trích dẫn trong bài viết phải được liệt kê trong trang tài liệu tham khảo; cũng như vậy, mọi 

trích dẫn trong trang tài liệu tham khảo phải xuất hiện trong bài viết. 

• APA sử dụng phương pháp trích dẫn tác giả - năm. 

• Cách đặt chuẩn cho dấu chấm là ở cuối câu sau ngoặc đơn cuối cùng của phần trích dẫn trong 

văn bản. Có một ngoại lệ là đối với đoạn trích dẫn trực tiếp trên 40 chữ, dấu chấm câu được đặt 

trước phần trích. 

Thông tin trích lược 

Khi trích lược, tóm tắt hay trích dẫn một nguồn, hãy viết họ của tác giả và năm xuất bản (cách nhau bằng 

dấu phẩy). Khuyến khích việc chỉ rõ số trang ở phần tác giả và năm xuất bản để có thể giúp người đọc 

xác định được thông tin liên quan, việc này không cần khi viết các đoạn trích lược. 

Trích dẫn trực tiếp 

Nếu có sử dụng một trích dẫn trực tiếp, phải chỉ rõ bằng cách đặt đoạn trích vào trong ngoặc kép. Hơn 

nữa phải luôn nêu rõ số trang cụ thể. Nếu không có số trang của nguồn đang sử dụng, đối với trường hợp 

các nguồn điện tử, bạn phải cung cấp số của đoạn văn mà trích dẫn nằm trong đó. Hãy sử dụng từ viết tắt 
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para. 

Các ví dụ của cách trích dẫn ngay trong bài viết:

 

 

Trích dẫn trực tiếp hơn 40 từ: 

Nếu trích dẫn từ 40 từ trở lên thì định dạng đoạn trích dẫn đó bằng font size nhỏ hơn bài viết 1 size , 

indent trái vào 0,5 inch , phải vào 0,5 inch  so với bài viết và không dùng  dấu ngoặc kép. 

Ví dụ:  
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Danh mục tài liệu tham khảo 

Danh mục tài liệu tham khảo là một trong những phần quan trọng nhất vì nó cho phép người đọc truy cập 

nguồn được trích dẫn trong bài và cho phép học viên nêu được danh tính tác giả ở những chỗ cần nêu. Vì 

lý do này, danh mục tham khảo nên bao gồm những thông tin chính xác cũng như chấm câu và đánh vần 

thích hợp.Mục tham khảo sẽ tiếp theo phần kết luận của bất kỳ tài liệu chuẩn APA nào, bao gồm cả các 

câu trả lời bài luận. Đối với mỗi danh mục tham khảo, nên có ít nhất một trích dẫn ngay trong bài tương 

ứng trong tài liệu.  

Thông tin danh mục tham khảo chung 

Khi li ệt kê tác gi ả trong danh m ục tham kh ảo, tên h ọ ph ải được nêu trước, tiếp theo là tên gọi và 

tên đệm viết tắt của tác giả (nếu có). Ví dụ: Smith, J.R. 

Phần tham khảo nên đặt theo thứ tự vần chữ cái theo tên họ tác giả, theo cộng sự (nếu tác phẩm 

được một tổ chức cho phép), hoặc theo tác giả vô danh. Tác giả vô danh chỉ nên được liệt kê là 

tác giả nếu được ký tên là vô danh. 

Nếu tài liệu được trích dẫn không phải do một người tạo ra thì hãy dùng tên tổ chức tạo ra tài 

liệu đó. 

Tựa đề của tài liệu có thể sử dụng thay thế tên tác giả nếu không có tác giả. Trong trường hợp 

đó, từ đầu tiên của tựa đề sẽ tra theo thứ tự bảng chữ cái (bất kể là mạo từ a, an và the). 

Các chữ “n.d.” (không có ngày tháng) có thể được dùng nếu nguồn trích dẫn không nêu ngày 
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tháng. Thay chữ “n.d.” vào những chỗ thông thường để ghi ngày tháng. Ví dụ: Smith, R. T. 

(n.d.)… 

Học vị không được dùng trong trang tài liệu tham khảo (như Ph.D.). 

Tham khảo bắt đầu bằng chữ số nên được xếp theo cách đánh vần chữ số. 

Khi liệt kê địa điểm phát hành, nên xác định tiểu bang với hai chữ viết tắt (vi dụ: AL, MS, và NY). 

Thành phố và quốc gia không phải là Hoa Kỳ cũng nên được xếp theo cách đánh vần. 

Không cần thêm ngày tìm kiếm với mỗi tham khảo cá nhân trừ phi tài liệu nguồn có thể thay đổi tuỳ 

lúc (như Wikis). 

Sách 

• Đối với tựa sách được liệt kê trong danh mục tham khảo, chỉ viết hoa từ đầu tiên của tựa đề, 

danh từ riêng, và từ đầu tiên sau dấu hai chấm hoặc gạch ngang. Ví dụ: Addiction and environmental 

change: A study in New Zealand. 

• Sách chỉ yêu cầu liệt kê theo năm chứ không phải toàn bộ ngày tháng. 

• Tựa sách nên viết in nghiêng trong phần tham khảo. 

• Nêu thông tin về ấn bản, nếu có, trong ngoặc đơn tiếp theo tựa đề với dấu chấm phía sau ngoặc 

đơn. Ví dụ: Introduction to success (4th ed.). 

Ấn ph ẩm xu ất b ản định kỳ: Tạp chí chuyên ngành, tạp chí và các bài báo 

• Với tiêu đề của tạp chí chuyên ngành, tạp chí và báo thực tế, hãy sử dụng cách viết hoa tiêu đề. 

Viết hoa tất cả các từ trừ các từ nối, mạo từ và giới từ ngắn; tuy nhiên, hãy viết hoa tất cả các từ 

có từ 4 chữ cái trở lên. 

• Các tiêu đề của ấn phẩm định kỳ nên được viết chữ in nghiêng trong danh mục tham khảo. 

• Với một tiêu đề tạp chí chuyên ngành, tạp chí và báo trong danh mục tham khảo, chỉ viết hoa từ 

đầu tiên của tiêu đề, các danh từ riêng, và từ đầu tiên sau dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang. 
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• Các bài tạp chí, bản tin hoặc bài báo cần phải liệt kê toàn bộ ngày tháng (tháng hoặc ngày và 

tháng). Ví vụ: (2001, May) hoặc (2001, May 2) 

• Các bài báo của tạp chí chuyên ngành chỉ cần nêu năm xuất bản. 

• Đối với các bài báo của tạp chí chuyên ngành, không cân viết các từ volume, issue, p., hoặc pp. 

Chỉ cần cung cấp các số thực tế theo thứ tự chính xác là đủ. 

Các hội thoại cá nhân, thư điện tử, bài phỏng vấn và thư tín 

• Do không thể truy cứu, các hội thoại cá nhân, thư điện tử, bài phỏng vấn và thư tín không được 

liệt kê trong trang tham khảo. Thay vào đó hãy trích dẫn personal communication trong bài viết. 

Ví dụ trong bảng nằm trong trang 4 (thông tin qua giao tiếp cá nhân). 

2012 

Các trang Web 

• Với các nguồn internet kết thúc với một địa chỉ tên miền URL, không được thêm dấu chấm sau 

địa chỉ URL. Nếu không dấu chấm sẽ bị hiểu nhầm là một phần của địa chỉ tên miền. 

• Để đảm bảo độ chính xác, địa chỉ tên miền URL luôn phải được thử trước khi nộp bài. 

Các ví dụ tham khảo được liệt kê: 
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Tiêu đề:  

Khi viết bất kỳ loại bài viết theo định dạng nào (ví dụ bài nghiên cứu, bài phê bình, bài tập tình 

huống…), tài liệu phải có trích dẫn trong bài và một danh mục tham khảo và phải được định dạng phù 

hợp với định dạng APA. Nêu bạn sử dụng một chương trình khác ngoài chương trình  

Canh lề 

Tất cả các lề (trên, dưới, và các bên) phải được cách 1 inch.  

Hướng dẫn chung về APA lần 6 cho (các) trang tài liệu tham khảo bao gồm: 

• Tất cả các lề đều cách 1 inch. 

• Từ “References” phải được sử dụng như một đầu mục và căn giữa. 

• Phải sử dụng giãn dòng đôi double space. 

• Không được sử dụng gạch chân trong trang tài liệu tham khảo. 

• Ngoại trừ dòng đầu tiên của mỗi tham khảo, tất cả các dòng đều thụt vào 0,5 inch. Đây được gọi là thụt 

dòng treo. 

 


