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1. Tóm tắt 

1.1. Tựa 
- Trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

Tựa tiếng Việt: viết hoa, in đậm. 

Tựa tiếng Anh: viết hoa chữ đầu tiên, danh từ riêng, chữ sau dấu gạch ngang hoặc dấu hai chấm. 

- Ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ thông tin, mô tả nội dung nghiên cứu. 

- Tên khoa học được viết in nghiêng. 

- Tránh dùng từ viết tắt. 

1.2. Tác giả và Địa chỉ 
- Viết đầy đủ họ tên của tác giả, không gồm chức danh, học hàm. 

- Dùng chỉ số trên (số thứ tự) sau mỗi tên tác giả để chú thích địa chỉ. 

- Đánh dấu người chịu trách nhiệm bằng dấu *, cung cấp địa chỉ email. 

Ví dụ: 

Tô Nguyễn Phước Mai1, Lý Văn Khánh2*, Bùi Lan Anh3 và Trần Thanh Trúc1 
1 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 
2 Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ 
3 Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 
*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Lý Văn Khánh (email: lvkhanh@ctu.edu.vn) 

1.3. Tóm tắt 
- Trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh, in nghiêng, tối đa 200 từ. 

- Trình bày ngắn gọn mục đích nghiên cứu, phương pháp sử dụng, kết quả chính, kết luận và ý nghĩa. 

- Nếu dùng từ viết tắt (lặp lại ít nhất hai lần), thì giới thiệu từ viết đầy đủ ở lần đầu tiên. 

- Không trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần Tóm tắt. 

1.4. Từ khóa  
- Trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

- Cung cấp 4-6 từ khóa. 

- Tránh từ chung chung và cụm từ bao hàm nhiều khái niệm. 

- Viết in nghiêng, cách nhau bằng dấu phẩy. 

- Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. 

Ví dụ: 

Từ khóa: cá trê lai, Clarias, lai khác loài, nghề nuôi cá trê 

Keywords: catfish farming, clarias, hybrid catfish, inter-specific hybridization 

 
2. Tóm tắt đồ họa (graphical abstract, độ phân giải 300 dpi): hình ảnh và trực quan về kết quả, phát hiện 

chính hoặc kết luận của nghiên cứu. 

 


