3. QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN CỦA BÀI VIẾT
3.1. Tên bài viết (Title)
Tên bài viết cần phải ngắn gọn (không nên quá 20 chữ), rõ ràng và phải phản ánh nội dung
chính của bài viết.
3.2. Tóm tắt bài viết (Abstract)
Phần tóm tắt phải viết ngắn gọn thành một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), phản ánh khái
quát những nội dung chính trong bài viết và thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới
của bài viết.
Đối với các bài viết tiếng Việt, tác giả được yêu cầu cung cấp thêm tên bài và phần tóm tắt
(bao gồm cả từ khóa) dịch sang tiếng Anh và được trình bày ngay dưới phần tóm tắt tiếng
Việt.
3.3. Từ khóa (Keywords)
Tác giả cần đưa ra 3 đến 5 từ khoá của bài viết theo thứ tự alphabet và thể hiện đặc trưng cho
chủ đề của bài viết.
3.4. Giới thiệu hoặc đặt vấn đề (Introduction)
Phần giới thiệu (hoặc đặt vấn đề) cần thể hiện:
(i) Lý do thực hiện nghiên cứu này và tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu (có ý nghĩa
như thế nào về mặt lý luận và thực tiễn);
(ii) Xác định vấn đề nghiên cứu;
(iii) Nội dung chính mà bài viết sẽ tập trung giải quyết.
3.5. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (Literature
review, Theoretical framework and Methods)
Nội dung phần này cần:
(i) Trình bày rõ tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết liên quan;
(ii) Khung lý thuyết hoặc khung phân tích sử dụng trong bài viết;
(iii) Tác giả có thể lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng, hoặc cả
hai tùy theo cách tiếp cận mà mình lựa chọn, trong đó cần thể hiện mô hình và các giả thuyết
nghiên cứu (nghiên cứu định lượng) và/hoặc thiết kế nghiên cứu định tính, cũng như các
phương pháp thu thập dữ liệu.
3.6. Kết quả và thảo luận (Results and discussion)
Phần này cần:
(i) Diễn giải, phân tích các kết quả phát hiện mới;
(ii) Rút ra mối quan hệ chung, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những
phát hiện khác trong các nghiên cứu trước đó.
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Đối với một số dạng bài viết mang tính chất tư vấn, phản biện chính sách, ý kiến chuyên gia...
phần này có thể chỉ tập trung vào đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu (đánh giá thành tựu, hạn
chế và nguyên nhân...).
3.7. Kết luận hoặc (và) khuyến nghị giải pháp (Conclusions or/and policy implications)
Tùy theo mục tiêu nghiên cứu, các bài viết cần có kết luận và đưa ra giải pháp hay khuyến nghị
cho các nhà quản lý doanh nghiệp và/hoặc các nhà hoạch định chính sách xuất phát từ kết quả
nghiên cứu.
3.8. Tài liệu tham khảo (Reference)
Tác giả chỉ liệt kê các tài liệu đã trích dẫn trong bài viết. Các hình thức trích dẫn và trình bày
danh mục tài liệu tham khảo được quy định cụ thể tại mục 4.3.
Trên đây là các thành phần và cách trình bày chuẩn của một bài báo khoa học. Bài viết
gửi đăng tạp chí bắt buộc phải có các thành phần 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8. Thành
phần 3.5 không bắt buộc nhưng khuyến khích.
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