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1. Yêu cầu chung 

- Tác giả gởi bài dạng tập tin (file MS Word) cho Ban Tổ chức qua email.  

- Bài viết trình bày trên trang khổ A4 (Margins: top/bottom/left/right = 2.5 cm), dòng đơn, kiểu 

chữ Times New Roman, kích thước 12. 

- Bài báo cáo tóm tắt được viết trong một đoạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tối đa 250 từ (hoặc 

không quá 500 từ cho cả 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh). Cấu trúc của tóm tắt bao gồm: giới 

thiệu/mục tiêu, phương pháp, kết quả và kết luận/nhận xét. 

- Bài báo cáo toàn văn có dung lượng không quá 10 trang, bài tổng quan không quá 12 trang. Bài 

viết được trình bày theo hướng dẫn chi tiết ở mục 2. Các bài viết tham luận về các định hướng và 

chiến lược nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo chỉ cần đảm bảo theo các định dạng chung (không quá 

6 trang) mà không bắt buộc có đầy đủ như bài báo cáo khoa học hay bài tổng quan.  

- Bài viết cần đánh dấu tác giả chịu trách nhiệm chính của bài viết với chi tiết về địa chỉ gởi thư, 

email, điện thoại. Tất cả các bài báo cáo tóm tắt đạt yêu cầu sẽ được đăng trong kỷ yếu của Hội 

thảo, các bài báo cáo toàn văn được thẩm định đạt yêu cầu sẽ được đăng trong số Chuyên đề Công 

nghệ Sinh học của Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. Tác giả có thể được yêu cầu chỉnh sửa để 

hoàn chỉnh và Ban tổ chức sẽ không gởi lại cho tác giả bài viết trong trường hợp bài không đạt yêu 

cầu của Hội thảo. 

2. Yêu cầu chi tiết cho bài viết đầy đủ 

Hướng dẫn chi tiết theo quy định của Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, có thể tham khảo tại 

địa chỉ: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/article-hdtv.html 

Bài báo cáo khoa học (research article) phải gồm các phần: (1) Tựa bài viết, tên tác giả (hay 

nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính; (2) tóm tắt bài 

viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; (3) giới thiệu bài viết; (4) vật liệu và phương pháp nghiên cứu; 

(5) kết quả; (6) thảo luận (có thể kết hợp giữa kết quả và thảo luận); (7) kết luận; (8) lời cảm tạ 

(nếu có); và (9) tài liệu tham khảo. 

Bài tổng quan (review article) phải gồm các phần: (1) Tựa bài viết, tên tác giả (hay nhóm tác giả), 

địa chỉ các tác giả, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính; (2) tóm tắt bài viết bằng tiếng 

Việt và tiếng Anh; (3) giới thiệu bài viết; (4) nội dung bài viết; (5) lời cảm tạ (nếu có); (6) tài liệu 

tham khảo. 

Bài viết phải được đánh số như sau: 1, sau đó 1.1, 1.1.1; 1.2, 1.2.1... Các phần không cần đánh số 

gồm tóm tắt/abstract, lời cảm tạ (nếu có) và tài liệu tham khảo. 

(1) Tựa bài viết (Title) 

- Tựa bài bằng tiếng Việt được viết in hoa toàn bộ (ngoại trừ tên khoa học). 

- Tựa bài bằng tiếng Anh (chữ thường). 

(2) Tên tác giả và địa chỉ (Author, address) 

- Viết đầy đủ họ và tên. 

- Sử dụng superscript sau tên của mỗi tác giả để chú thích địa chỉ. 

- Ghi chú người chịu trách nhiệm chính bằng dấu (*) và cung cấp địa chỉ email. 

(3) Tóm tắt / Abstract 

- Bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tối đa 250 từ (hoặc không quá 500 từ cho cả 2 phần tiếng Việt và 

tiếng Anh). 

- Cấu trúc của tóm tắt bao gồm: giới thiệu/mục tiêu, phương pháp, kết quả và kết luận/nhận xét. 

(4) Từ khóa (Keywords) 

- Bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

- Số lượng không quá 6 từ. 

- Sắp xếp theo thứ tự ABC. 

 



(5) Bảng và Hình (Table, Figure) 

- Trình bày rõ và dễ đọc. 

- Bảng: trình bày không quá 7 cột số liệu. 

- Hình: Chú thích rõ (sách in trắng đen). 

- Cách đánh số thứ tự: Hình 1, Hình 2,…; Bảng 1, Bảng 2,… 

- Tựa hình nằm phía dưới hình, tựa bảng nằm phía trên bảng. 

(6) Trích dẫn (Citation) 

- Nếu trích dẫn từ nhiều nguồn thì liệt kê theo trình tự thời gian. 

- Khi trích dẫn, nếu tài liệu tham khảo có từ 1-2 tác giả thì liệt kê tất cả, từ 3 tác giả trở lên thì 

viết tên tác giả thứ nhất và kèm theo và ctv.(tiếng Việt) hay et al. (tiếng Anh). 

(7) Đơn vị đo lường (Units of measure) 

- Chiều dài, diện tích, thể tích: mm, cm, km, mm
2
, cm

2
, m

3
, µL, mL, L,… 

- Khối lượng: g, kg, ng, µg, mg, kg, t, Da, kDa,… 

- Nồng độ: nM, µM, mM, M, %, µg/L, mg/L, g/L,.. 

- Đơn vị đo lường: viết tách số một khoảng (space bar) (ví dụ: 5 L, 5 kg, 5 ppm,…) trừ (%) và (°) 

thì viết liền (ví dụ: 5%, 60°C) 

- Số thập phân phải dùng dấu phẩy và số từ hàng ngàn trở lên thì dùng dấu chấm. 

- Phương pháp dùng số thập phân căn cứ vào mức độ đo lường của phương pháp nghiên cứu. 

(8) Tài liệu tham khảo (Reference list) 

- Tài liệu được trích dẫn trong nội dung bài viết phải được liệt kê trong mục Tài liệu tham khảo 

và ngược lại. 

- Nếu tài liệu tham khảo là tiếng nước ngoài thì ghi họ tác giả, nếu tiếng Việt thì ghi đầy đủ họ và 

tên. 

- Nếu tài liệu tham khảo có từ 1-6 tác giả thì liệt kê tất cả, từ 7 tác giả trở lên thì liệt kê 3 tác giả 

đầu và kèm theo và ctv. (tiếng Việt), et al.(tiếng Anh). 

- Trước tác giả cuối cùng dùng từ “và” (tiếng Việt) hoặc “and” (tiếng Anh). 

(9) Tên khoa học (Scientific names) 

Tên khoa học phải được viết đầy đủ ở tựa bài và trong lần viết đầu tiên, lần tiếp theo có thể viết 

tắt (in nghiêng). 

Hướng dẫn chi tiết và ví dụ cụ thể có thể tham khảo tại website của Tạp chí Khoa học Đại học 

Cần Thơ tại địa chỉ: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/article-hdtv.html 
 

3. Yêu cầu cho bài trình bày tại hội thảo: những bài được Hội đồng khoa học Hội thảo thông 

báo tuyển chọn trình bày trong hội thảo. 

- Trình chiếu trên powerpoint. Nội dung trình bày không quá 15 phút và 5 phút thảo luận đối 

với bài báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học; không quá 25 phút và 10 phút thảo luận đối với các 

bài tham luận về các định hướng và chiến lược nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo. 

- Các bài báo cáo còn lại sẽ được trình bày dạng poster (khổ giấy A0: 841 x 1189 mm). Ban Tổ 

chức khuyến khích tất cả các báo cáo trình bày poster tại Hội thảo. 

4. Địa chỉ nhận bài 

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ. 

Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

Điện thoại: 0292 3872 306  Fax: 0292 3830 260 

            Website Hội thảo: https://birdi.ctu.edu.vn/hncnsh2018  

Địa chỉ nhận bài qua email: biotech@ctu.edu.vn 

Điện thoại: 0988 911 694 (ThS. Huỳnh Xuân Phong) 

                    0919 813 035 (TS. Đỗ Tấn Khang) 
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