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CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 

Mục đích của tài liệu hướng dẫn này là cung cấp kiến thức và hướng dẫn sinh viên cách 

trình bày một bài báo cáo trong quá trình thực hiện các báo cáo, đề án nghiên cứu hoặc thực 

tập. Khi tiến hành thực hiện một bài báo cáo sinh viên cần xác định rõ chủ đề, thu thập các 

thông tin liên quan, thực hiện bài nghiên cứu, viết và gửi bản thảo, và cuối cùng là bảo vệ luận 

văn - đồ án - báo cáo. Đây là một quá trình làm việc đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Ngoài 

ra, sinh viên phải đảm bảo rằng đây là công trình nghiên cứu do chính bản thân thực hiện. 

Để thống nhất cách trình bày một bài báo cáo, Khoa Du lịch quy định, hướng dẫn cách 

viết và trình bày văn bản như sau dựa theo một phần của chuẩn APA. 

Hướng dẫn sử dụng 

Hướng dẫn này được thiết kế nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình viết báo cáo. Hướng 

dẫn cung cấp tham khảo nhanh và các hướng dẫn cần thiết khi chuẩn bị bản thảo. Đính kèm 

với quyển hướng dẫn này là các mẫu trình bày theo qui định. Do đó sinh viên nên đọc toàn bộ 

hướng dẫn trước khi bắt đầu viết báo cáo để nắm rõ các qui định về cách trình bày và các yêu 

cầu về nội dung của từng loại báo cáo. 
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CHƯƠNG 2: QUI ĐỊNH CHUNG 

Phần này trình bày các qui định chung về thể thức và kĩ thuật trình bày một văn bản 

báo cáo. 

2.1 Kiểu chữ, cỡ chữ 

Để thống nhất, toàn bộ nội dung văn bản cần được trình bày như sau: 

- Kiểu chữ (Font):    Times New Roman 

- Cỡ chữ (Font Size):    12 

- Khoảng cách dòng (Line spacing):  1.5 

- Cách đoạn (spacing):   6 pt (Before & After) 

- Vào đầu dòng (Indent):  1.27 cm 

Chữ in nghiêng có thể sử dụng khi: muốn nhấn mạnh, sử dụng các từ nước ngoài, thuật 

ngữ chuyên môn, từ khóa, biểu thức toán học, tựa đề sách và tạp chí. 

2.2 Canh lề 

Tất cả các trang trong văn bản phải thống nhất sử dụng một định dạng canh lề 2 sau: 

- Trái (Left):    1.5 inch (3.81 cm) 

- Phải (Right):   1 inch (2.54 cm) 

- Trên (Top):   1 inch (2.54 cm) 

- Dưới (Bottom):  1 inch (2.54 cm) 

- Đầu trang (Header):  0.6 inch (1.5 cm) 

- Chân trang (Footer):  0.6 inch (1.5 cm) 

2.3 Đánh số trang 

Đánh số trang ở bên góc phải trên cùng, cách mép trên cùng của mỗi trang 0.5 inch 

(1.27 cm) 

Các mục mở đầu (Lời cảm ơn, Xác nhận của đơn vị thực tập, và nhận xét của chuyên 

viên hướng dẫn, Mục lục, Danh từ viết tắt, Danh mục bảng, Danh mục hình) dùng số La Mã (i, 

ii, iii) để đánh số trang. 

Nội dung chính (Áp dụng phần Nội dung của báo cáo, Phụ lục, Danh mục tài liệu tham 

khảo) dùng số đếm (1, 2, 3…) để đánh số trang. 

 

                                                
2 Tham khảo phụ lục F để phân biệt giữa lề văn bản, và rìa giấy. 



 

 

 3 

ĐẠI HỌC HOA SEN | KHOA DU LỊCH 
QUY CHUẨN VIẾT BÁO CÁO, ĐỀ ÁN HỌC THUẬT 

2.4 Tiêu đề/đề mục 

Định dạng đề mục được liệt kê như sau 

ĐỀ MỤC KÝ HIỆU CỠ CHỮ KIỂU 

Tiêu đề cấp 1 Chương 1. 12 Viết hoa, in đậm, canh giữa 

Tiêu đề cấp 2 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

12 Viết thường, in đậm, canh trái sát lề 

Tiêu đề cấp 3 

1.1.1. 

1.2.1. 

2.1.1. 

12 

Viết thường, canh trái, in đậm - 

nghiêng, cách lề trái 0.5 inch (1.27 

cm) 

Tiêu đề cấp 4 

1.1.1.1. 

1.1.1.2. 

2.1.1.1. 

12 
Viết thường, canh trái, in nghiêng, 

cách lề trái 0.5 inch (1.27 cm) 

Văn bản (body text)  12 Viết thường, canh đều (Justify) 

Tên bảng, biểu, sơ 

đồ 

Bảng 1.2:… 

Bảng 2.1:… 
12 Viết phía trên, in đậm, canh trái 

Nguồn Nguồn:…. 11 
Viết thường, in nghiêng, nằm phía 

dưới và bên trái của bảng/biểu/hình 
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Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

Đánh các chương mục theo chữ số Ả Rập (1,2,3,…), không đánh theo số La Mã (I, II, 

III,…) và chỉ đánh tối đa đến cấp độ 4. 

Theo chuẩn APA thì đề mục sẽ không được đánh số hoặc chương. Tuy nhiên, tùy theo 

yêu cầu của giảng viên hướng dẫn sinh viên có thể ứng dụng theo quy chuẩn trên và đánh dấu 

thêm đề mục. 

 

CHƯƠNG 1. CANH GIỮA, IN HOA, IN ĐẬM 

1.1 Canh sát lề trái, viết hoa từ khóa, in đậm 

Đoạn văn bắt đầu từ đây. 

1.1.1. Cách lề trái 1.27 cm, viết hoa chữa cái đầu dòng, in đậm. 

Để điều chỉnh cách cách lề, chọn Define number fortmat, và chỉnh mục Aligned at - 

tính từ lề trái vào dấu, số liệt kê. Indent at - chỉ khoảng cách từ lề trái đến chữ.  

Hình 1.1: Cách tinh chỉnh số liệt kê 

 
Nguồn: Microsoft Word, 2020 

1.1.2. Cách lề trái 1.27 cm, viết hoa chữa cái đầu dòng, in đậm. 

Đoạn văn bắt đầu từ đây. 

1.1.1.1. Cách lề trái 0.5 inch (1.27 cm), in nghiêng, viết hoa chữ cái đầu dòng 

Đoạn văn bắt đầu từ đây. 
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2.5 Cách trình bày bảng, hình (Biểu đồ, hình vẽ, lưu đồ) 

Bảng và hình ảnh minh họa như sơ đồ, biểu đồ, bản đồ, ảnh chứa các dữ liệu số dùng 

để truyền đạt thông tin một cách ngắn gọn. Bảng và hình ảnh minh họa có chung định dạng, 

được đánh số thứ tự nhất quán xuyên suốt bài báo cáo và phải canh lề giống với các phần còn 

lại của văn bản.  

Bảng, hình phải được đánh số theo từng loại và bao gồm luôn số thứ tự của chương. 

 

Ví dụ:  

Hình 1.1, Hình 1.2,… (trong đó, số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương, số 1,2… tiếp 

theo là số thứ tự của hình trong chương đó). 

Ví dụ:  

Bảng 2.1, Bảng 2.2,…(trong đó, số 2 đầu tiên là số thứ tự của chương, số 1,2,… tiếp 

theo là số thứ tự của bảng trong chương đó) 

 

Bảng, hình phải được đặt tên, in đậm, cách lề trái 0.5 inch (1.27 cm). 

Bảng, hình phải có nguồn được in nghiêng, cách lề trái 0.5 inch (1.27 cm). 

Bảng phải có đơn vị tính (Ví dụ: ĐVT: Triệu đồng), ghi vào lề phải, in nghiêng, cỡ 

chữ 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

Số liệu trong bảng, biểu phải được phân cách hàng ngàn bằng dấu chấm(.) và phân cách 

dấu thập phân bằng dấu phẩy (,) (Ví dụ: 1.007.845,25) 

Ví dụ:  

Bảng 1.1: Hiệu quả kinh doanh phòng (RevPAR) 6 tháng đầu năm 2019 

Đối thủ  

cạnh tranh 
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Liberty Saigon 103 93 105 95 95 94 

Lotte Hotel 135 135 135 124 124 124 

Renaissance 118 118 118 104 104 104 

Caravelle 165 165 165 160 160 160 

Le Meridien 139 139 139 131 131 131 

 ĐVT: USD 

Nguồn: Phòng kinh doanh khách sạn Liberty, 2019 
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Số phải được canh phải, không canh giữa và không canh trái 

Số trong cùng một bảng, biểu đồ hay đồ thị phải có cùng số lượng thập phân. Tức là 

nếu lấy 2 số thập phân thì toàn bộ số trong cùng một bảng đều phải có 2 số thập phân. 

Không được để một bảng, hình (sơ đồ, lưu đồ) cũng như tên và nguồn của bảng, hình 

nằm ở hai trang khác nhau. 

Bảng, hình được trình bày theo chiều đứng của giấy, tên đặt phía trên. Trường hợp bảng, 

hình được trình bày theo chiều ngang của giấy thì phần đầu của bảng, hình phải quay về gáy 

của cuốn báo cáo. 

(Tham khảo hướng dẫn lập danh mục bảng/ hình ảnh ở phụ lục A) 

2.6 Cách liệt kê, tạo ký tự đầu dòng (bullet point) 

Liệt kê chỉ nên dùng từ 5 ý trở lên. Các ý liệt kê nên ngắn gọn từ 1 đến 2 dòng và chỉ 

nên dùng đồng nhất ký hiệu liệt kê trong toàn bài báo cáo.  

Ký hiệu liệt kê chỉ nên dùng “-“ và “Å“. 

Ký hiệu liệt kê cách lề trái 0.5 inch (1.27 cm), chữ cách lề trái 0.7 inch (1.9 cm) 

  
Ví dụ: 

- Ví dụ 1 

- Ví dụ 2 

- Ví dụ 3 

- Ví dụ 4 

- Ví dụ 5 

Hoặc 

• Ví dụ 1 

• Ví dụ 2 

• Ví dụ 3 

• Ví dụ 4 

• Ví dụ 5 

Hoặc 

o Ví dụ 1 

o Ví dụ 2 

o Ví dụ 3 

o Ví dụ 4 

o Ví dụ 5 
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CHƯƠNG 3: NHỮNG MỤC MỞ ĐẦU 

Các mục mở đầu phải được trình bày theo thứ tự sau: 

1. Bìa kiếng  

2. Trang bìa chính (In trên giấy bìa cứng trên 100 msg) 

3. Trang bìa phụ  

4. Lời cảm ơn 

5. Nhận xét của đơn vị thực tập (Nhận xét quản lý trực tiếp hướng dẫn kèm mộc tròn) 

6. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn 

7. Trích yếu (Bắt buộc cho báo cáo Nghiên cứu khoa học và Khóa luận tốt nghiệp) 

8. Mục lục (Nên giới hạn trong khoảng 2 trang) 

9. Danh mục các từ viết tắt 

10. Danh mục bảng biểu 

11. Danh mục hình ảnh 

12. Phần nội dung chính (tối thiểu 20 trang cho Đề án – Đồ án; 30 trang cho Thực tập 

nhận thức – Thực tập nhận thức dưới hình thức tích lũy; 40 trang cho Thực tập tốt 

nghiệp, và 50 trang cho Khóa luận tốt nghiệp) 

13. Phần tài liệu tham khảo (Theo chuẩn APA) 

14. Phần phụ lục (nếu có). (Ghi các nội dung có liên quan đến báo cáo hoặc các tài liệu 

gốc được dùng để làm báo cáo. Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì phải được phân biệt 

bằng số (Phụ lục 1, phụ lục 2,…) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, phụ lục B,…) và 

phải có tên. Hình ảnh không quan trọng hoặc mang tính tham khảo, giới thiệu nên 

để vào phần phụ lục. 

Lưu ý:  

Mỗi mục trình bày trên một trang riêng. In một mặt, giấy định lượng 80 gsm (Giấy A4  

dày dùng để in). 

Sinh viên đóng gáy lò xo khi nộp bản gốc. 

3.1. Trang bìa chính 

Trang bìa ngoài được in trên giấy bìa cứng (hơn 100 msg) và sử dụng đúng theo mẫu 

bìa của Khoa Du lịch. 

3.2. Trang bìa phụ 

Trang bìa trong có nội dung và hình thức trình bày như trang bìa ngoài, nhưng được in 

trên giấy thường (từ 80 msg). 
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3.3. Lời cảm ơn 

Trang này thể hiện sự biết ơn của sinh viên đối với những người đã hỗ trợ mình trong 

suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện báo cáo. Lời cảm ơn có thể bao gồm phần thể hiện sử 

dụng bản quyền các văn bản trước đó của các tác giả khác. Vì thế, lời cảm ơn cần được viết 

với văn phong nghiêm túc và trang trọng. 

Tham khảo một số mẫu câu được sử dụng để viết lời cảm ơn ở phụ lục B. 

3.4. Trích yếu 

Trích yếu (abstract) là bản tóm lược ngắn gọn về hoạt động nghiên cứu được đề cập 

đến trong bài báo cáo. Phần tóm lược bao gồm các câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên 

cứu và kết luận. Trích yếu cần ngắn gọn và súc tích để người đọc dễ dàng nắm bắt được nội 

dung và kết quả nghiên cứu của bài báo cáo. 

Trích yếu được viết trong khoảng 250 từ. 

Trích yếu không bắt buộc đối với Đề án Dự án 

3.5. Mục lục 

Mục lục cung cấp cái nhìn tổng quát của bài báo cáo, giúp người đọc có thể tìm thấy 

từng phần trong bài báo cáo một cách nhanh chóng. 

Bảng mục lục liệt kê các tiêu đề bậc 1, bậc 2 và bậc 3 (Đề mục 1,2,3) của nội dung 

chính bài báo cáo, bắt đầu từ chương mở đầu. 
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CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ĐỀ ÁN, BÁO CÁO 

Tùy vào từng ngành, mục tiêu thực hiện, báo cáo sẽ được cấu trúc và phân loại theo tên 

khác nhau: 

NGÀNH TÊN LOẠI BÁO CÁO CẤU TRÚC 

Ngành Quản trị 

khách sạn; Ngành 

Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống; 

Ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

Đề án 1 
Đề tài Nghiên cứu khoa 

học – Cấu trúc 1 

Khóa luận tốt nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu khoa 

học – Cấu trúc 1 

Thực tập tốt nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu khoa 

học – Cấu trúc 2 

Đề án 2 Đề án Dự án – Cấu trúc 1 

Thực tập nhận thức Đề án Dự án – Cấu trúc 2 

Thực tập nhận thức dưới hình thức 

tích lũy 
Đề án Dự án – Cấu trúc 2 

 

 

 

Ngành Công nghệ 

thực phẩm 

Đồ án cơ sở về công nghệ thực phẩm 
Đề tài Nghiên cứu khoa 

học – Cấu trúc 1 

Khóa luận tốt nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu khoa 

học – Cấu trúc 1 

Thực tập tốt nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu khoa 

học – Cấu trúc 2 

Đồ án Chuyên ngành 
Đề tài Nghiên cứu khoa 

học– Cấu trúc 1 

Thực tập nhận thức Đề án Dự án – Cấu trúc 2 

Thực tập nhận thức dưới hình thức 

tích lũy 
Đề án Dự án – Cấu trúc 2 

 



 

 

 10 

ĐẠI HỌC HOA SEN | KHOA DU LỊCH 
QUY CHUẨN VIẾT BÁO CÁO, ĐỀ ÁN HỌC THUẬT 

4.1. Đề tài Nghiên cứu khoa học 

4.1.1 Cấu trúc 1 

CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 

1.1 Bối cảnh Nghiên cứu (Research Background)  

- Mô tả bối cảnh nghiên cứu xảy ra ở đâu và thực trạng của vấn đề. 

- Xác định lĩnh vực nghiên cứu và chủ đề nghiên cứu. 

- Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

1.2. Mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu  

Nội dung nghiên cứu có thể được viết dưới dạng câu hỏi (research questions) hoặc câu 

khẳng định (research objectives), trung bình từ 2 đến 4 câu, nêu lên cụ thể vấn đề cần tìm.  

1.3. Tầm quan trọng của nghiên cứu 

Nêu lên tầm quan trọng và lợi ích của chủ đề nghiên cứu 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

Tổng quan là trình bày vắn tắt và phân tích những nghiên cứu đã làm trước đây về đề 

tài, nhằm chỉ ra mối liên hệ giữa đề tài đang thực hiện với các nghiên cứu trước. Tổng quan 

cũng nêu lên những nhận định đánh giá về phương pháp và kết quả nghiên cứu đã làm. Nhằm 

giúp người đọc hiểu được tầm quan trọng, sự cần thiết và giá trị của đề tài, tổng quan cần trả 

lời các câu hỏi sau: 

- Những gì đã được nghiên cứu trong lĩnh vực này cho đến hiện tại? 

- Các nhà nghiên cứu đã đưa ra các khám phá quan trọng, khái niệm, lý thuyết, tranh 

luận gì? 

- Các nghiên cứu nào là quan trọng? 

- Sự khác biệt của nghiên cứu này so với các bài nghiên cứu trước đó. Kết quả của 

nghiên cứu này tạo ra tính mới trong nghiên cứu khoa học như thế nào? (chỉ dành cho Khóa 

luận tốt nghiệp). 

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Trong một đề tài nghiên cứu, việc thiết kế nghiên cứu (Research Design) rất quan trọng 

vì nó quyết định chất lượng kết quả nghiên cứu. Sinh viên phải trao đổi kỹ với giảng viên 

hướng dẫn về kế hoạch nghiên cứu trước khi tiến hành thu thập dữ liệu. Mục tiêu trình bày của 
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nội dung chương này là để thuyết phục người đọc tin rằng kết quả nghiên cứu thu thập được là 

đáng tin cậy. Tùy vào nội dung nghiên cứu sinh viên cần trình bày những mục sau.  

3.1. Phương pháp nghiên cứu  

Nêu rõ đây là nghiên cứu định tính (qualitative) hay định lượng (quantitative) hay cả 

hai và lý do chọn phương pháp này.  

3.2. Mẫu nghiên cứu  

Nêu rõ đối tượng khảo sát (người/đơn vị tham gia khảo sát), số lượng mẫu (số lượng 

người/đơn vị tham gia khảo sát), cách chọn mẫu (việc chọn mẫu dựa trên những tiêu chí nào, 

làm sao để chọn) và nêu lý do cho việc chọn lựa này.  

3.3. Thiết kế bảng câu hỏi  

- Đối với nghiên cứu định tính, trình bày các chủ đề/câu hỏi mở được dùng để phỏng 

vấn.  

- Đối với nghiên cứu định lượng, trình bày khái quát nội dung câu hỏi (số lượng câu, 

bao nhiêu phần, loại câu hỏi...). 

- Bảng câu hỏi chính thức nên đưa vào phần phụ lục ở cuối quyển báo cáo.  

3.4. Quá trình thu thập dữ liệu  

Mô tả chi tiết toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu trong thực tế (khi nào, ở đâu, như thế 

nào...). 

3.5. Cách phân tích dữ liệu  

- Nếu là nghiên cứu định lượng: nêu rõ sẽ sử dụng phần mềm nào để phân tích (Excel, 

SPSS,...) và lý do sử dụng phần mềm này.  

- Nếu là nghiên cứu định tính: nêu rõ sẽ sử dụng phương pháp hay cách thức nào để 

phân tích dữ liệu (Nvivo).  

3.6. Cách quản lý chất lượng cho các bước trên (Data quality control) 

Validity và reliability – Nêu các cách có thể kiểm soát chất lượng và độ tin tưởng cho 

bài khảo sát. 

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Kết quả chi tiết 
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Trình bày chi tiết kết quả thu được. Tùy vào dữ liệu có thể sử dụng bảng biểu để trình 

bày một cách rõ ràng và dùng lời văn để nêu lên những kết quả đáng lưu ý liên quan tới câu 

hỏi nghiên cứu.  

Sử dụng thì quá khứ khi đề cập đến kết quả. Lưu ý sắp xếp thông tin theo thứ tự hợp 

lý.  

4.2. Thảo luận kết quả  

Dựa trên các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra ở chương 1, đưa ra câu trả lời và những nhận 

định về từng vấn đề thông qua việc diễn giải các kết quả thu được. Có thể dùng dữ liệu thứ cấp 

(secondary data) để củng cố cho nhận định. 

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

5.1 Kết luận  

Tóm tắt ngắn gọn những điểm chính của đề tài: mục tiêu, quá trình thực hiện, áp dụng 

kết quả tìm được để giải quyết vấn đề và ý kiến cá nhân. Tránh nhắc lại kết quả nghiên cứu. 

Phần này cũng nêu lên giá trị của kết quả trong thực tế (cho ai, như thế nào,...).  

5.2 Đề xuất  

Dựa trên kết quả đã trình bày, đưa ra một số đề xuất cụ thể (cho ai, ở đâu, khi nào, như 

thế nào,...); đề xuất phải có tính khả thi cao. Có thể đề xuất nội dung nghiên cứu tiếp theo.  

Lưu ý: Đây là báo cáo khoa học, không sử dụng đại từ TÔI.  

 

4.1.2 Cấu trúc 2 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 

Giới thiệu các thông tin cơ bản về đợt thực tập bao gồm: 

- Nơi thực tập, thời gian, thời lượng, vị trí thực tập; 

- Mục đích của việc thực tập đối với sinh viên; 

- Mục tiêu cá nhân tự đề ra cho đợt thực tập; 

- Đề tài sinh viên muốn nghiên cứu, tìm hiểu trong thời gian thực tập. 

CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÔNG TY/ NƠI THỰC TẬP 

Giới thiệu đầy đủ và súc tích về công ty/nơi thực tập bao gồm: 

- Thông tin chung: tên công ty, địa chỉ, trụ sở, các chi nhánh, lịch sử phát triển,...; 
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- Cơ cấu tổ chức của công ty; 

- Các lĩnh vực kinh doanh, và loại hình dịch vụ cung cấp; 

- Đối tượng khách hàng; 

- Tình hình/kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại (nếu có), như báo cáo tài chính đã 

công bố, tin tức nổi trội. 

Lưu ý: sinh viên viết nội dung giới thiệu công ty bằng ngôn ngữ của mình; tuyệt đối 

KHÔNG sao chép lại thông tin từ trang web hoặc các văn bản của công ty. 

CHƯƠNG 3 : NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN THỰC TẬP 

Mô tả các công việc chính được giao trong quá trình thực tập, bao gồm: 

- Phòng, ban/đơn vị nơi mình làm việc và vị trí công việc của mình ở nơi đó; 

- Các nhiệm vụ được phân công cụ thể; 

- Kinh nghiệm làm việc tích lũy được khi thực hiện các nhiệm vụ đó. 

CHƯƠNG 4: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

Đề tài thực tập tốt nghiệp là một vấn đề thực tiễn tại đơn vị sinh viên đang thực tập. 

Vấn đề đó có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhiệm vụ cụ thể của sinh viên, có thể 

trong phạm vi phòng, ban/đơn vị sinh viên làm việc hoặc là một vấn đề của cả công ty. Mục 

đích của việc thực hiện đề tài là sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào 

thực tế, nhằm rút ra những kết luận hoặc đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để thực hiện hay 

cải tiến vấn đề. 

4.1. Cơ sở khoa học: 

 Đề cập tóm lược các học thuyết, sơ đồ, mô hình để làm nền tảng lý thuyết nhằm khám 

phá sự khác biệt giữa thực tế và lý thuyết (Sinh viên chỉ đề cập các lý thuyết được sử dụng 

trong bài báo cáo). 

4.2. Nhận định và mô tả vấn đề:  

Mô tả chi tiết vấn đề cần nghiên cứu, nêu rõ: đó là vấn đề gì, liên quan tới ai, lĩnh vực 

nào, lý do chọn vấn đề này, và mức độ quan trọng/cần thiết của vấn đề đối với hoạt động của 

công ty. 

4.3. Phân tích:  
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Phân tích tình hình, thực trạng của vấn đề, nguyên nhân của những yếu kém, khuyết 

điểm. Sử dụng những dữ liệu, bằng chứng, ví dụ cụ thể để làm rõ vấn đề. 

4.4. Giải quyết vấn đề:  

Đưa ra các đánh giá hoặc đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết hoặc cải thiện vấn 

đề được trình bày. Các đánh giá hoặc giải pháp cần rõ ràng, chi tiết và phù hợp với phần phân 

tích, nhận định đã nêu trên. Ngoài ra cần chứng minh tính hiệu quả của giải pháp và phạm vi, 

mức độ sử dụng của giải pháp. 

CHƯƠNG 5: TỰ ĐÁNH GIÁ 

Sinh viên tự đánh giá bản thân qua đợt thực tập, nêu đầy đủ: 

- Kinh nghiệm đạt được; 

- Điểm mạnh, điểm yếu; 

- Điểm cần khắc phục hoặc cải thiện. 

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

- Tóm lược về quá trình thực tập và kết quả đạt được; 

- Nhận xét chung về giá trị của thực tập và về những mục tiêu cá nhân đạt được và chưa 

đạt được đã đề ra trong đợt thực tập; 

- Định hướng của cá nhân trong tương lai; 

- Đề xuất cho công ty, nhà trường và các sinh viên khác những vấn đề liên quan đến 

thực tập. 

Lưu ý: Báo cáo thực tập là kể ra, thuật lại một cách có hệ thống những điều sinh viên 

làm trong quá trình thực tập.  

Vì vậy: 

- Báo cáo phải thật cụ thể; 

- Luôn luôn sử dụng đại từ TÔI trong báo cáo, không nói chung chung. 

 

4.2. Đề án Dự án 

4.2.1 Cấu trúc 1 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 
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Giới thiệu chung về dự án như mục đích tổ chức, tên nhóm, slogan trong quá trình vận 

hành dự án, và thông điệp lan tỏa. 

Giới thiệu thành phần Ban tổ chức bao gồm các sinh viên đang thực hiện đề án. Mục 

thành phần ban tổ chức nên thể hiện thứ bậc, và chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên. 

Giới thiệu về chương trình sự kiện được thể hiện qua 4 mục chính: Lý do chọn đề tài, 

mục đích, ý nghĩa, quy mô và đối tượng, timeline dự án. 

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

Mỗi ban (nội dung, truyền thông, hậu cần, tài chính…) trong Đề án thể hiện chiến lược, 

nội dung quá trình, kịch bản tổng quan. 

Chia sẻ vấn đề trong dự án và phương hướng giải quyết. 

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN 

Trình bày kết quả đạt được và chưa đạt được từ dự án. Từ đó, sinh viên nêu rõ khó khăn 

và thuận lợi trong quá trình làm việc và các kinh nghiệm đạt được. 

Thể hiện chia sẻ riêng của sinh viên sau khi hoàn thành Đề án 2. 

 

4.2.2 Cấu trúc 2 

CHƯƠNG 1: LỜI GIỚI THIỆU 

Giới thiệu các thông tin cơ bản về đợt thực tập bao gồm: 

- Nơi thực tập, thời gian, thời lượng, vị trí thực tập; 

- Mục đích của việc thực tập đối với sinh viên; 

- Mục tiêu cá nhân tự đề ra cho đợt thực tập. 

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Giới thiệu đầy đủ và súc tích về công ty/nơi thực tập bao gồm : 

- Thông tin chung: tên công ty, địa chỉ, trụ sở, các chi nhánh, lịch sử phát triển,...; 

- Cơ cấu tổ chức công ty; 

- Các lĩnh vực kinh doanh và loại hình dịch vụ cung cấp; 

- Đối tượng khách hàng; 
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- Thành tựu của công ty; 

- Tình hình/kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại (nếu có), như báo cáo tài chính đã 

công bố, tin tức nổi trội) 

Lưu ý: sinh viên viết nội dung giới thiệu công ty bằng ngôn ngữ của mình; tuyệt đối 

KHÔNG sao chép lại thông tin từ trang web hoặc các văn bản của công ty. 

CHƯƠNG 3 : NỘI DUNG THỰC TẬP 

Mô tả chi tiết các công việc được giao trong quá trình thực tập, bao gồm  

- Chức năng, nhiệm vụ chính, thành phần cơ cấu tổ chức của phòng/ban/đơn vị mình 

thực tập; 

- Nhiệm vụ cụ thể, ở bộ phận nào, do ai phân công; 

- Cách thức phân công công việc, nhận lệnh của ai, báo cáo cho ai; 

- Cách thức thực hiện công việc: các phương tiện, công cụ, phần mềm hỗ trợ để thực 

hiện công việc; 

- Kết quả thực hiện công việc: sản phẩm, dịch vụ cụ thể; 

- Các vấn đề gặp phải, bao gồm những thuận lợi, khó khăn, và cách giải quyết trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

- Kinh nghiệm, bài học đạt được và kiến thức đã học ứng dụng được trong từng nhiệm 

vụ cụ thể. 

CHƯƠNG 4 : TỰ NHẬN XÉT 

Sinh viên tự đánh giá bản thân qua đợt thực tập, nêu đầy đủ: 

 - Điểm mạnh, điểm yếu; 

 - Điểm cần khắc phục hoặc cải thiện, lý do. 

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN 

 - Tóm lược về quá trình thực tập và kết quả đạt được;  

- Nhận xét chung về đợt thực tập;  

- Những mục tiêu cá nhân đạt được và chưa đạt được đã đề ra trong đợt thực tập;  

- Định hướng và kế hoạch học tập, rèn luyện trong tương lai;  
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Lưu ý: Báo cáo thực tập là kể ra, thuật lại một cách có hệ thống những điều sinh viên làm 

trong thời gian thực tập. Vì vậy: 

 - Báo cáo phải thật cụ thể; 

 - Luôn luôn sử dụng đại từ TÔI trong báo cáo, không nói chung chung. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục A: Hướng dẫn lập danh mục bảng biểu/hình ảnh 

Việc lập danh mục bảng/hình ảnh tự động cần thực hiện qua hai bước: ghi chú thích 

cho từng bảng/hình ảnh và lập danh mục bảng/hình ảnh. 

A.1 Ghi chú thích cho bảng/hình ảnh 

Giả sử cần ghi chú thích cho bảng sau: 

 

(1) Nhấp chuột vào bảng cần chú thích 

(2) Chọn References/ Insert Caption 

 

 

 

 

(3) Word sẽ hiện ra bảng sau:  

 

 

 

 

 

Đối thủ  

cạnh tranh 
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Liberty Saigon 103 93 105 95 95 94 

Lotte Hotel 135 135 135 124 124 124 

Renaissance 118 118 118 104 104 104 

Caravelle 165 165 165 160 160 160 

Le Meridien 139 139 139 131 131 131 
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(4) Nhấp chuột vào ô New Label để điều chỉnh chú thích cho phù hợp như bảng sau. 

Sau đó chọn OK. 

 

(5) Điền chú thích cho bảng như hình sau 

 

(6) Nhấp OK. Sau đó bôi đen chú thích để chỉnh phông chữ và canh lề cho phù hợp. 

Khi hoàn tất, chú thích sẽ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1.1: Hiệu quả kinh doanh phòng (RevPAR) 6 tháng đầu năm 2019 

Đối thủ  

cạnh tranh 
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Liberty Saigon 103 93 105 95 95 94 

Lotte Hotel 135 135 135 124 124 124 

Renaissance 118 118 118 104 104 104 

Caravelle 165 165 165 160 160 160 

Le Meridien 139 139 139 131 131 131 

 ĐVT: USD 

Nguồn: Phòng kinh doanh khách sạn Liberty, 2019 
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A.2 Lập danh mục bảng/hình ảnh 

(1) Trên thanh tiêu đề chọn References/ Insert Table of Figures. 

 

 

 

 

 

(2) Word sẽ hiện ra bảng sau: 

 

(3) Chọn OK. Sau khi hoàn tất, danh mục bảng sẽ như ví dụ sau: 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 2.1 Thông tin các quán bar và nhà hàng trong khách sạnError! Bookmark not 

defined. 

Bảng 2.2 Chỉ số thâm nhập thị trường 2017 ................... Error! Bookmark not defined. 

Bảng 2.3 Chỉ số thâm nhập thị trường 2018-2019 .......... Error! Bookmark not defined. 

Bảng 2.4 Tổng hợp phân tích kinh doanh lưu trú 2017, 2018, 2019Error! Bookmark not 

defined.  
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Phụ lục B: Hướng dẫn tránh đạo văn 

Định nghĩa đạo văn 

- Lấy cắp đoạn văn, từ ngữ của người khác làm của mình. 

- Sử dụng sáng tác của người khác mà không nêu tên tác giả. 

- Trình bày một ý tưởng hoặc sản phẩm lấy từ một nguồn đã có sẵn. 

- Nói cách khác, đạo văn là hành vi gian trá bao gồm việc tước đoạt công trình của 

người khác và sau đó nói dối về việc này (Merriam-Webster Online Dictionary) 

Các nguồn thường bị đạo văn là sách, bài tạp chí, thông tin trên mạng, bài giảng, luận 

văn. Hành động này được thể hiện dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau, phổ biến như: 

- Dẫn giải, trình bày, hoặc dịch đoạn văn, ý tưởng của người khác mà không có trích 

dẫn phù hợp. 

- Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của bạn bè/sinh viên khác. 

- Sử dụng tác phẩm nghệ thuật, thiết kế, biểu đồ, dữ liệu của người khác mà không 

có trích dẫn phù hợp. 

- Chép câu/đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có trích dẫn phù hợp. 

- Tự đạo văn, tức là dùng hơn 15% nội dung một bài viết của chính mình nộp cho 

nhiều lớp khác nhau hoặc dùng một bài tập nhóm làm bài của cá nhân. 

Tất cả các bài báo cáo của sinh viên đều phải nộp qua hệ thống Turnitin. Sinh viên được 

xem là đạo văn khi chỉ số Similarity Index (SI) của bài viết lớn hơn hoặc bằng 15% và có hơn 

15 từ liên tục giống hoàn toàn với một nguồn khác. 

Để tránh việc đạo văn, sinh viên cần có kiến thức về trích dẫn tài liệu tham khảo, cách 

ghi trích dẫn và cách lập danh mục tham khảo khi viết về đề tài. Do đó, trong quá trình viết 

báo cáo, sinh viên cần tham khảo hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo tại phụ lục C. 
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Phụ lục C: Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo tránh đạo văn 

 C.1 Thế nào là trích dẫn tài liệu tham khảo 

Trích dẫn tài liệu tham khảo là phương pháp chuẩn trong việc ghi nhận những nguồn 

tin và ý tưởng mà người viết sử dụng, trong đó xác định rõ tác giả cũng như nguồn gốc của 

từng tài liệu cụ thể được trích dẫn, tham khảo trong bài. Các trích dẫn nguyên văn, các số liệu 

thực tế, cũng như các ý tưởng và lý thuyết lấy từ nguồn đã được xuất bản hoặc chưa được xuất 

bản đều cần phải được trích dẫn. 

 C.2 Tầm quan trọng của trích dẫn tài liệu tham khảo 

Trích dẫn là cách để: 

- Cho thấy sự tôn trọng và ghi nhận đối với tới sản phẩm trí tuệ/tác phẩm của người 

khác; 

- Cho thấy bài viết của bạn là đáng tin cậy vì dựa trên những luận cứ của những người 

đi trước; 

- Chứng minh cho giảng viên/ người hướng dẫn/người đọc thấy rằng bạn đã đọc và 

xem xét vấn đề dựa trên tài liệu phù hợp; 

- Cho phép người đọc có thể xác nhận tính đúng đắn của thông tin được trích dẫn và 

đọc thêm về những vấn đề/quan điểm cụ thể mà bạn đã nêu ra; 

- Tuân theo những tiêu chuẩn trong việc nghiên cứu/học thuật; 

- Tránh việc đạo văn. 

C.3 Khi nào cần trích dẫn tài liệu tham khảo 

Tất cả các loại tài liệu sử dụng trong quá trình xây dựng nên bài viết cần phải được trích 

dẫn: sách, báo và tạp chí, ấn phẩm in, và các ấn phẩm điện tử, ấn phẩm của các cơ quan chính 

phủ, các phương tiện truyền thông như video, DVD, băng ghi âm, trang web, bài giảng điện tử, 

mẫu đối thoại cá nhân như email,…Trong bài viết, bất cứ khi nào sử dụng từ ngữ, ý tưởng, 

hoặc tác phẩm của các cá nhân/tổ chức đều cần phải cung cấp thông tin trích dẫn. 

C.4 Cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn APA 

APA được viết tắt từ American Psychological Association (Hiệp Hội Tâm lý Hoa Kỳ). 

Nhiều trường đại học và các tạp chí khoa học trong các lĩnh vực thường dùng để làm chuẩn 

cho trích dẫn và liệu kê tài liệu khoa học (www.apastyle.org). 

Trích dẫn tài liệu tham khảo gồm có hai phần: trích dẫn trong bài viết và trích dẫn 

trong danh mục tài liệu tham khảo. 
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Lưu ý: 

Khi áp dụng trích dẫn APA vào trong văn bản tiếng Việt, cần quy ước thống nhất cách 

thể hiện tên tác giả. Tác giả nước ngoài sẽ dùng họ làm danh xưng vì vậy khi trích dẫn tên tác 

giả theo APA quy ước trích dẫn là họ của tác giả (ví dụ: họ tên đầy đủ là “Barack Smith” thì 

khi trích dẫn sẽ dùng họ “Smith”). Tuy nhiên, người Việt khi dùng danh xưng lại bằng tên nên 

sẽ sử dụng tên khi làm trích dẫn (Ví dụ: Tác giả Lê Quốc Hùng sẽ được trích dẫn tên tác giả là 

“Hùng”)3 

 

Cách trích dẫn trong bài viết  

Trích dẫn nguyên văn (quoting): sao chép chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn mà tác giả 

dùng. Câu trích dẫn nguyên văn phải được để trong dấu ngoặc kép và phải ghi cả số trang của 

nguồn trích. 

Ví dụ:  

"Trong các giai đoạn khác nhau của nhân loại, việc học của con người rất khác nhau.” 

(Lam, 2004, tr.6) 

 

Trích dẫn diễn giải (paraphrasing): diễn giải đoạn văn gốc của tác giả, sử dụng từ ngữ 

khác của mình mà không làm mất đi nghĩa gốc. Khi trích dẫn kiểu diễn giải thì không bắt buộc 

phải ghi số trang. Tuy nhiên việc ghi số trang là cần thiết, nhất là khi trích dẫn từ sách hoặc từ 

một tài liệu dài để người đọc có thể dễ dàng tìm thông tin mình cần. 

Ví dụ:  

Những công trình nghiên cứu khác (Brown, 1999) cũng ủng hộ quan điểm này. 

Công trình nghiên cứu của Brown (1999) cho thấy quan điểm tương đồng về việc… 

 

 Tóm lược (summarizing): Là hình thức viết lại ý tưởng của một đoạn văn gốc bằng 

một đoạn văn cô đọng và tổng quát hơn, lược bỏ bớt các chi tiết và vẫn phải ghi rõ nguồn trích 

dẫn. 

 

 

 

 

                                                
3 Ở nhiều trường Đại học, Học viện sử dụng tên đầy đủ của tác giả trong phần trích dẫn như “Lê Quốc Hùng”. 
Tuy nhiên, việc này sẽ không đúng theo tinh thần chuẩn trích dẫn của APA, khó khăn trong việc sử dụng phần 
mềm chung để trích dẫn. 
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Ví dụ:  

“Đa số các nhà khoa học tin rằng hệ Mặt Trời được hình thành vào khoảng 4,6 tỉ năm 

trước với vụ nổ của lực hấp dẫn trong đám tinh vân trong thái dương hệ, một đám mây bụi và 

khí băng giữa các vì sao đã được hình thành nên từ thế hệ của các vì sao trước” (Khoa, 2013).4 

Đoạn văn gốc trên có thể tóm lược lại thành: 

Hầu hết các nhà khoa học tin rằng hệ Mặt Trời được hình thành vào khoảng 4, 6 tỉ năm 

với một vụ nổ của lực hấp dẫn giữa đám tinh vân Mặt Trời (Khoa, 2013). 

 

Các cụm từ thường dùng khi trích dẫn (Tiếng Việt): 

- X phát biểu/nêu rõ ràng 

- X xác nhận rằng 

- X khẳng định rằng 

- X đồng ý với quan điểm 

- X nhìn nhận rằng 

- X kết luận 

- X lưu ý 

- Theo X 

- X thừa nhận 

- X cho rằng 

- X tin rằng 

- X lập luận rằng 

- X bình luận rằng 

- X chú thích rằng 

 

                                                
4 Khi thực hiện trích dẫn. Dấu “.” (chấm) phải đặt sau trích dẫn. 
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Quy tắt trích dẫn trong bài viết 

 

                                                
5 Nhiều tài liệu trong Tiếng Việt trích dẫn bằng khác như (Hùng & nnk, 2018). Trong đây, nnk là viết tắt của những người khác. Tuy nhiên, các sử dụng cụm từ cộng sự sẽ 

giúp trân trọng các tác giả. 

Trong trích dẫn bằng tiếng Anh, APA không có ký hiệu “&”, nhưng trong văn phong Tiếng Việt sẽ giúp mạch ý người đọc văn bản trôi chảy. 

SỐ LƯỢNG TÁC 

GIẢ 

LẦN ĐẦU TRÍCH DẪN 

TRONG VĂN BẢN 

(TIẾNG ANH) 

TRÍCH DẪN CÁC 

LẦN SAU 

(TIẾNG ANH) 

LẦN ĐẦU TRÍCH DẪN 

TRONG VĂN BẢN 

(TIẾNG VIỆT) 

TRÍCH DẪN CÁC 

LẦN SAU 

(TIẾNG VIỆT) 

1 TÁC GỈA (Smith, 2018) (Smith, 2018) (Hùng, 2018) (Hùng, 2018) 

2 TÁC GIẢ (Smith & Kotler, 2018) (Smith & Kotler, 2018) (Hùng & Trường, 2018) (Hùng & Trường, 2018) 

3 – 5 TÁC GIẢ (Smith, Kotler, Johnson, & 

Parker, 2018) 
(Smith et al., 2018) 

(Hùng, Trường, Khanh, & 

Tấn, 2018) 

(Hùng & nnk, 2018)5 

TỪ 6 TÁC GIẢ TRỞ 

LÊN 
(Smith et al., 2018) (Smith et al., 2018) 

(Hùng & nnk, 2018) (Hùng và cộng sự, 2018) 

TỔ CHỨC (CÓ THỂ 

VIẾT TẮT) 

(Centers for Disease Control 

and Prevention [CDC], 2018) 
(CDC, 2018) 

(Trường Đại học Hoa Sen 

[HSU], 2018) 

(HSU, 2018) 

TỔ CHỨC (KHÔNG 

THỂ VIẾT TẮT 
(Apple, 2018) (Apple, 2018) 

(Majestic, 2018) (Majestic, 2018) 
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Lưu ý: 

Khi trích dẫn nguyên văn,  phải ghi thêm số trang vào văn bản và sau năm.  

Ví dụ:  

(Hùng, 2018, tr.99 -100). 

 

Trường hợp trích dẫn một ý nhưng từ nhiều nguồn,  các nguồn nên sắp xếp theo thứ tự 

thời gian.  

Ví dụ: 

(Smith, 1958; Thomas & Linda, 1991; Green, 1990) 

Hoặc: 

 (Hùng, 1996, 2001) hay Hùng (1996, 2001) 

Hoặc: 

 (Ngọc, 2000a, 200b) hay Ngọc (2000a, 2000b)6 

 

Trường hợp trích dẫn không có tên tác giả, chỉ cần trích dẫn một vài chữ đầu của tựa 

đề bài báo/luận, kết thúc bằng dấu phẩy, chữ đầu tiên trong tựa đề viết hoa, đặt tất cả bên trong 

dấu ngoặt kép, và thể hiện năm. 

Ví dụ: 

Tựa đề gốc: Barcelona to ban burqa in municipal buildings 

Trích dẫn trong báo cáo: 

(“Barcelona to Ban Burqa,” 2010) 

Hoặc 

“Barcelona to Ban Burqa” (2010) contends that the move is… 

 

Quy tắt trích dẫn trong tài liệu tham khảo 

(Mỗi loại hình có 2 mẫu cho tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh, chú ý các dấu chấm, phẩy, 

khoảng trống, in nghiêng).  

 

(1) Với sách:  

Tên tác giả (các tác giả). (Năm xuất bản). Tên sách in nghiêng. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản. 

Author(s) of book. (Year of publication). Title of book. Place of publication: Publisher.  

                                                
6 Nếu có nhiều bài báo cáo khoa học được xuất bản trong một năm của cùng một tác giả, thì sẽ dùng cách trích 
dẫn này.  
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(2) Với 1 chương trong sách: 

Tên tác giả (các tác giả) của chương sách. (Năm xuất bản). Tên chương. Trong Tên chủ 

biên (Chủ biên), Tên sách in nghiêng (tr. trang số). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.  

Author(s) of chapter. (Year of publication). Title of chapter. In Editor(s) of book (Eds), 

Title of book (pp. page numbers). Place of publication: Publisher.  

 

(3) Với bài báo trên tạp chí khoa học: 

Tên tác giả (các tác giả) bài báo. (Năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, tập in 

nghiêng (số), trang số. DOI: xx.xxxxxxxxxx (nếu có) 

Author(s) of paper. (Year of publication). Title of paper. Journal name, Volume number 

– italicized (Issue number), page number(s). DOI: xx.xxxxxxxxxx  

 

(4) Với bài trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị:  

Tên tác giả (các tác giả) bài viết. (Năm xuất bản). Tên bài viết. Tên kỷ yếu hội thảo, nơi 

tổ chức, năm tổ chức in nghiêng (tr. trang số). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.  

Author(s) of paper. (Year of publication). Title of paper. Title of conference’s 

proceeding, place, year – italicized, (pp. page numbers). Place of Publication: Publisher. 7 

 

(5) Với bài trên báo chí: 

Tên tác giả (các tác giả). (Ngày tháng năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tờ báo in nghiêng, 

trang số. 

Author(s) of article. (Year of publication, month day). Title of article. Title of 

newspaper– italicised, page number(s).  

 

(6) Với luận văn, luận án:  

Tên tác giả. (Năm in luận văn/luận án). Tiêu đề luận văn/luận án in nghiêng (Luận án 

tiến sĩ/Luận văn thạc sĩ, Cơ sở đào tạo, Địa điểm).  

Author. (Year of preparation of thesis). Title of thesis – italicised (Doctoral dissertation 

or master's thesis, Institution, Location).  

 

(7) Với tài liệu từ internet: 

                                                
7 Nếu kỷ yếu chỉ phát hành bởi Ban Tổ chức, không qua nhà xuất bản thì sẽ không có thông tin về nơi và nhà 
xuất bản. 
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Tên tác giả (các tác giả). (Năm tài liệu được tạo ra hay cập nhật). Tên tài liệu in nghiêng. 

Truy cập ngày/tháng/năm, từ http://www......uthor(s) of document. (Year document created or 

revised). Title of document – italicised. Retrieved mm dd, yyyy, from http://www....... 8 

 

Tên tác giả ở các dạng tài liệu được ghi theo nguyên tắc:  

Đối với người nước ngoài: họ, các chữ cái đầu của phần tên còn lại viết hoa kèm dấu 

chấm. Ví dụ: Vlardimir Ilyich Lenin sẽ được ghi là Lenin, V.I.  

Đối với người Việt: Tên, các chữ cái đầu của họ và tên lót viết hoa kèm dấu chấm. Ví dụ: Ngô 

Bảo Châu sẽ được ghi là Châu, N.B.  

Khi có 2 tác giả thì ghi cả 2 với ký tự “&”; từ 3-5 tác giả thì ghi tất cả tên tác giả với 

ký tự “&” trước tác giả cuối cùng; từ 6 tác giả trở lên thì chỉ ghi tên 3 tác giả đầu và tác giả 

cuối, ở giữa dùng dấu 3 chấm “...”.  

  

 DOI, Volume, và ISSUE: 

DOI là một dạng link liên kết giống URL nhưng được cấu trúc đặt biệt giúp ổn định lâu 

dài ít bị thay đổi hơn so với đường link URL truyền thống. URL là một link bao gồm cả số và 

chữ. 

Các tài liệu xuất bản định kỳ sẽ được quản lý bởi số Quyển (hoặc tập)  gọi là Volume 

– thường chỉ số năm mà xuất bản đó đã lưu hành, trong khi kỳ gọi là Issue thể hiện số lần mà 

bản ấn phẩm đó được phát hành trong năm. Ví dụ như các báo viết được xuất bản định kỳ (báo 

ngày, báo tuần) hoặc tạp chí (thường xuất bản theo tuần, tháng, hoặc quý).  

 

Ví dụ: 

Tác giả. (Năm xuất bản). Tên bài viết. Tên tạp chí trực tuyến, volume number (issue 

number), trang. doi:0000000/000000000000 or http://doi.org/10.0000/0000  

Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler interaction 

scores lower during play with electronic toys. Journal of Applied Developmental 

Psychology, 33(5), 211-218. http://doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005  

 

 

 

                                                
8 Nếu không có tác giả thì chuyển tên tài liệu lên trước thay thế tên tác giả. 
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Các ví dụ liệt kê theo danh mục tài liệu tham khảo 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2014). Thông tư số 18/2014/TT-BNNPTNT ngày 

23/6/2014 ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh 

tại Việt Nam.  

Gaetke, L.M., & Chow, C.K. (2003). Copper toxicity, oxidative stress, and antioxidant 

nutrients. Toxicology, 189(1–2), 147–163. DOI: 10.1016/S0300-483X(03)00159-8.  

Hương, N. T. L., & Quân, T. T. (2017). Nhận thức của du khách về hình ảnh điểm đến du lịch 

Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 126(5D), 79–94. DOI: 

10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4555.  

Liên, L.T.K., Thủy, T.T.T., Chính, Q.B., & Quyền, T.N. (2015). Đánh giá của du khách về du 

lịch lễ hội tổ chức tại chùa ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 109(10), 

191–202.  

Liệu, P. K., & Tuấn, T. A. (2011). Tính toán mức phát thải nhà kính của chính quyền thành 

phố Huế bằng công cụ Bilan Carbone. Kỷ yếu Hôi thảo Khoa học Quốc gia Đất ngập 

nước và Biến đổi khí hậu, Hà Nội, 2011 (tr.343-356). Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ 

thuật.  

Tiến, N. Q. T. (2010). Về quá trình tụ cư lập làng ở Hương Vinh. Trong Tiến, N. Q. T., & 

Masanari, N. (Chủ biên), Văn hóa - lịch sử Huế qua góc nhìn làng xã phụ cận và quan 

hệ với bên ngoài (tr.10 - 28). Huế: Nxb.Thuận Hóa.  

Trabasso, T., & Bouchard, E. (2002). Teaching readers how to comprehend text strategically. 

In Block, C. C., & Pressley, M. (Eds.), Comprehension instruction: Research-based best 

practices (pp. 176–200). New York: The Guilford Press.  

Trí, N. C. (2011). Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch thành phố Hồ 

Chí Minh đến năm 2020 (Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM).  

Tử, D. (2015). Nuôi tôm thẻ chân trắng trải bạt nền đáy. Truy cập 21/7/2016, từ 

http://thuysanvietnam.com.vn/nuoi-tom-the-chan-trang-trai-bat-nen-day-article-

6651.tsvn. 

Water Research Centre. (1990). Proposed Water Quality Criteria for the Protection of Aquatic 

Life from Intermittent Pollution, Report PRS 2498-NM, UK 



 

 

 30 

ĐẠI HỌC HOA SEN | KHOA DU LỊCH 
QUY CHUẨN VIẾT BÁO CÁO, ĐỀ ÁN HỌC THUẬT 

Cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo 

- Danh mục tài liệu tham khảo bắt đầu một trang mới với tiêu đề là “Tài Liệu Tham 

Khảo” và không đánh số tiêu đề 

- Mỗi tài liệu tham khảo được trình bày bằng một dòng mới, không đánh số thứ tự 

và không thụt đầu dòng. Từ dòng thứ hai trở đi phải cách lề trái 0.5 inch 

- Tài liệu được xếp theo thứ tự ABC họ của tác giả 

- Không đánh số trang danh mục tài liệu tham khảo 

- Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không 

dịch 

- Tham khảo các hướng dẫn và ví dụ sau cho mỗi trích dẫn 

- Sinh viên tham khảo đường link đính kèm về hướng dẫn quy chuẩn tài liệu tham 

khảo được cập nhập chuẩn hằng năm.  
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Phụ lục D: Hướng dẫn sử dụng Microsoft word 2010 để trích dẫn tài liệu tham 

khảo và trích dẫn tài liệu trong bài viết 

D.1 Trích dẫn trong bài viết 

Giả sử cần trích dẫn đoạn văn: 

“Quan hệ giữa người với người cần phải hết sức chân thành.Chân thành, thẳng thắn, 

linh hoạt là những cách thức quan trọng và quý báu nhất.Nếu bạn vận dụng chúng một cách 

thích hợp thì không chỉ có thể đánh bật mọi trở ngại, mà còn có thể bày tỏ được thành ý chân 

thật của mình, trở thành vũ khí lợi hại giúp ta có được sự thành công trong sự nghiệp và cuộc 

sống.” Với các thông tin như sau: 

- Tác giả: Tôn Khải Thái 

- Tên sách: Những câu chuyện nhỏ mang triết lý lớn 

- Năm xuất bản: 2008 

- Nhà xuất bản: NXB Hải Phòng. 

 

Các bước cần thực hiện: 

(1) Nhấp trỏ chuột vào cuối đoạn văn cần trích dẫn. 

(2) Trên thanh tiêu đề, chọn mục References như hình sau:  

 

(3) Ở ô Style chọn APA Sixth Edition. 
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(4) Nhấp vào ô Insert Citation, chọn Add New Source, sẽ thấy bảng sau: 

 

(5) Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu (Lưu ý: đối với tên tác giả Việt Nam, phải đảo 

ngược vị trí họ và tên) 

(6) Sau đó chọn OK. Đoạn văn bản sẽ được thể hiện như sau 

 “Quan hệ giữa người với người cần phải hết sức chân thành.Chân thành, thẳng thắn, 

linh hoạt là những cách thức quan trọng và quý báu nhất.Nếu bạn vận dụng chúng một cách 

thích hợp thì không chỉ có thể đánh bật mọi trở ngại, mà còn có thể bày tỏ được thành ý chân 

thật của mình, trở thành vũ khí lợi hại giúp ta có được sự thành công trong sự nghiệp và cuộc 

sống.” (Thái, 2008) 

 

D.2 Lập danh mục tài liệu tham khảo 

Để lập danh mục tài liệu tham khảo: 

(1) Nhấp trỏ chuột vào trang cuối cùng của bài báo cáo 

(2) Trên thanh tiêu đề, chọn References, ở ô Bibliography chọn Bibliography 
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(3) Xuất hiện tài liệu tham khảo dưới đây 

Akiyoshi, M., & Komoda, N. (2005). An analysis framework of enterprise documents 

for business strategy design. International Conference on Intelligent Agents, 

Web Technologies and Internet Commerce, 65-69. 

Bardi, J. A. (2017). Hotel Front Office Management. John Wiley & Sons. 

Boonyarat, P., Richard, M., C., & Gary, B. (2014). Importance-Performance Analysis 

based SWOT Analysis. Southampton: University of Southampton. 
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Phụ lục E: Chú thích (Footnote) 

Trong quá trình viết bài, để giải thích những từ chuyên ngành, sinh viên cần ghi trong 

phần chú thích cuối trang. 

(1) Nhấp chuột phía sau từ cần trích dẫn. Trong tab References chọn Insert Footnote 

 

 

 

 

 

 

(2) Sau đó, từ cần trích dẫn sẽ được thể hiện như ví dụ sau: 

 

 

(3) Đồng thời gõ nội dung cần chú thích, phần cuối trang sẽ như hình  
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Phụ lục F: Hướng dẫn định dạng văn bản 

Để văn bản báo cáo có tính thẩm mỹ, giúp dễ đọc dễ hiểu, và có bố cục nội dung rõ 

ràng, báo cáo nên được canh chỉnh lề, gạch đầu dòng theo chuẩn. 

Phân biệt lề văn bản và rìa trang giấy 

 

  

Top = 2.54 cm 

Bottom = 2.54 cm 

Le
ft 

= 
3.

81
 c

m
 

R
ig

ht
 =

 2
.5

4 
cm

 

Footer = 1.5 cm 

Header = 1.5 cm 

Lề trái 

Rìa 

giấy 
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Chỉnh lề (Margins) văn bản 

(1) Chọn mục thẻ Layout chọn mục Margins 

 

(2) Trong Custom Margins điều chỉnh các thông số theo yêu cầu trình bày tại thẻ 

Margins và Layout 
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Tùy chỉnh ký hiệu liệt kê 

(1) Chọn thẻ Home nhấp chuột chọn ký hiệu liệt kê nhấp dòng Define New Bullet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Chọn ký hiệu liệt kê phù hợp, điền thông số Bullet Position (khoảng cách từ lề trái 

đến ký hiệu liệt kê), và thông số Text Position (khoảng cách từ lề trái đến chữ) 
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Phụ lục G: Hướng dẫn định dạng mẫu trình bày (Template) 

Mẫu trình bày (Template) là trang có bố cục và định dạng được thiết kế sẵn, nhằm giúp 

sinh viên tiết kiệm được thời gian và công sức trong quá trình viết báo cáo. Ngoài ra, mẫu trình 

bày còn giúp sinh viên tự động hóa việc tạo mục lục của văn bản. 

 Định dạng: 

(1) Trong thẻ Home các mẫu template định dạng đã được chia sẵn và phân theo đề mục 

Heading 1,2,3,4,5,6. 

 

(2) Bấm chuột phải vào Heading 1 chọn Modify 
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(1) Định dạng kiểu trình bày theo yêu cầu 

 

(2) Quét khối dòng, đoạn cần định dạng và chọn Style trình bày 

 

Chương I: Lời giới thiệu =>  CHƯƠNG I: LỜI GIỚI THIỆU 

 

(3)  Riêng các mục nội dung văn bản thông thường cần lưu ý chỉnh vào đầu dòng 1.27cm 

cho các đoạn văn được định dạng tại Format chọn Paragraph 
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(4) Chọn Indentation Left là 1.27 cm 

 
Cập nhật bảng mục lục 

Trong thẻ References chọn Table of Content, chọn kiểu mục lục. 
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(1) Word sẽ hiển thị: 

 

(2) Nếu muốn cập nhật thông tin về nội dung mục lục hoặc số trang. Chọn mũi tên cạnh 

Table of Content chọn Update table 

 

 

(3) Chọn hình thức câp nhật và bấm OK 
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Phụ lục H: Hướng dẫn chia phần trong văn bản (Section break) 

Section break trong văn bản 

Section breaks trong thẻ Layout ngăn giữa các phần khác nhau của tài liệu, cho phép 

định dạng từng phần riêng biệt. Ví dụ, người soạn thảo muốn một phần được chia làm 2 cột 

mà không cần kẻ thêm cột vào tài liệu. Word cung cấp một vài dạng của section breaks. 

- Next Page: Tùy chỉnh này chèn một section break và bắt đầu phần mới ở trang 

tiếp theo của văn bản. 

- Continuous: Chèn section break và cho phép tiếp tục phần mới trên cùng một 

trang. 

- Even Page và Odd Page: Những tùy chọn này thêm section break và chuyển 

văn bản vào trang lẻ hoặc chẵn tiếp theo. Các tùy chọn này có thể hữu ích khi 

bạn cần bắt đầu một phần mới trên một trang chẵn hoặc lẻ. 
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Xóa section break (thủ công) 

(1) Nhấn chọn Home, trong phần Paragraph các bạn nhấn chọn biểu tượng Show/ Hide 

trong văn bản, sẽ hiển thị Page Break 

 

(2) Quét khối vào cụm Page break và bấm Delete 
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Phụ lục I: Cách chuyển đổi File WORD sang định dạng PDF 

Sau khi soạn thảo xong văn bản, để không bị lỗi định dạng khi in, cần chuyển đổi file 

chứa văn bản sang định dạng file PDF trước khi bài báo cáo được in ra. 

(1) Trên thanh tiêu đề chọn File/ Save as, Word sẽ hiện ra khung sau:  

 

(2)  Trong ô Save as type chọn PDF, sau đó nhấp nút Save.  

 


