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Tóm tắt nội dung

Nội dung tóm tắt (khoảng 200 chữ)

Từ khóa: không quá 5 từ khóa, ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy, xếp theo thứ tự
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1 Đặt vấn đề, giới thiệu hướng nghiên cứu

2 Phương pháp nghiên cứu

3 Các kết quả

4 Kết luận

Tài liệu tham khảo
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[2] Green, B., Tao, T. (2008). The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions.
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*Tác giả gửi bài.
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Một số quy ước khi soạn thảo

Đề mục và đề mục con

Để thêm đề mục mới thì dùng lệnh \section{...}

Để thêm đề mục con mới thì dùng lệnh \subsection{...}

Công thức toán học

Cách 1: Dùng môi trường công trức trên dòng $...$. Ví dụ: y = f(x)
Cách 2: Dùng môi trường công thức xuống dòng $$...$$. Ví dụ:

y = g(x)

Cách 3: Dùng môi trường equation như (1)

a2 + b2 = c2 (1)

Cách 4: Dùng môi trường align như (2)

f(x) = g(x) + h(x)

= G(x) +H(x) (2)

Chèn hình

Ví dụ chèn Hình 1

A
Hình 1: Ví dụ chèn hình

Chèn bảng

Ví dụ chèn Bảng 1

Thuật toán

Chèn thuật toán

1: i← 10
2: if i ≥ 5 then
3: i← i− 1
4: else
5: if i ≤ 3 then
6: i← i+ 2
7: end if
8: end if
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Dec Bin Octal Hexa

33 100001 41 21

117 1110101 165 75

451 111000011 703 1C3

431 110101111 657 1AF

Bảng 1: Ví dụ chèn bảng

Cách trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo

- Dùng lệnh \cite{b1} để trích dẫn tài liệu [1].
- Tài liệu tham khảo định dạng theo chuẩn APA, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ

cái ABC.
- Phần trích dẫn không vượt quá 5% toàn bộ dung lượng bài viết.
- Trong văn bản chính của bài viết và các hình, bảng số liệu, mỗi trích dẫn được đặt

trong dấu ngoặc đơn ghi tên tác giả và năm xuất bản. Ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2017). Nếu
có từ hai trích dẫn trở lên thì sử dụng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ (Nguyễn Văn A, 2009;
Nguyễn Văn B, 2007).

- Nếu tài liệu tham khảo được trích dẫn có từ 2 tác giả trở lên thì chỉ ghi tên của tác
giả thứ nhất và kèm theo “và nnk.”. Ví dụ: (Nguyễn Văn Hiệp và nnk., 2017).

- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ; tác giả là người Việt Nam: xếp
thứ tự ABC theo tên.

- Sách: Họ và tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản. Ví
dụ: Nguyễn Văn Anh (1990). Gia đình và xã hội. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

- Tạp chí in: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài viết. Tên tạp chí, tập (số phát
hành), trang. Ví dụ: Lê Thị Phơ và Lê Thị Đào (2016). Nghiên cứu sự hấp thụ chì trong
nước của cây lục bình. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, 3(28), 42–49.

- Tạp chí trực tuyến: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài viết. Tên tạp chí, tập (số
phát hành), trang. http://dx.doi.org/xxx. Ví dụ: Sahin. (2009). Sequential processing of
lexical, grammatical, and phonological information within Broca’s area. Science, 326(5951),
445-449. http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481.

- Báo cáo hội thảo: Tên tác giả (năm). Tên bài viết. tên tài liệu. tên hội nghị, thời gian
hội nghị, địa điểm hội nghị. Nhà xuất bản. Nơi xuất bản, trang bài viết. Ví dụ: Phan Văn
Lý (2016). Dạy học toán cơ bản theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn.
Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường Sư phạm. Hội
thảo khoa học quốc gia, tháng 6/2016, Đại học Sư phạm TP HCM. Nhà xuất bản Đại học
Sư Phạm TP HCM, 247-258.

- Luận văn, luận án: Họ tên tác giả (năm bảo vệ). Tên luận án hoặc luận văn (Luận án
Tiến sĩ hoặc luận văn Thạc sĩ). Tên trường, Địa danh của trường. Ví dụ: Trịnh Huỳnh Chấn
(2018). Third- year students’ essay writing errors: an analysis at Thu Dau Mot University
(Luận văn thạc sĩ). Trường Đại học Thủ Dầu Một. Bình Dương.

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành: Họ và tên tổ chức (năm ban hành).
Nội dung ban hành. Thông tư/Quyết định số, ngày tháng, năm. Ví dụ: Bộ Giáo dục và
Đào tạo (2016). Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào
tạo giáo dục đại học. Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/ 2016.

- Bảng danh mục tài liệu tham khảo giới hạn trong biên độ 10 - 20 đơn vị tài liệu.
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