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THỂ LỆ GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC
Để nâng cao chất lượng và hình thức Tạp chí phù hợp với thông lệ khoa học
quốc tế, Tạp chí Xã hội học đề nghị các cộng tác viên gửi bài theo thể lệ sau đây:
1. Bài đăng trên tạp chí xã hội học phải chưa từng được đăng trên các sách,
báo, tạp chí khác.
2. Bài gửi đăng được đánh máy vi tính trên giấy khổ A4, sử dụng phần mềm
MS Word 2003 hoặc mới hơn, phông chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14,
cách dòng 16 pt, cách đoạn 6 pt; riêng danh mục Tài liệu trích dẫn ở cuối bài có
cách đoạn 0 pt.
3. Mỗi bài gửi cho Toà soạn gồm 1 bản in và 1 bản điện tử, không quá 15
trang (kể cả mục Tài liệu trích dẫn) và bản tóm tắt nội dung không quá 10 dòng.
4. Nếu bài viết được chia thành nhiều mục và tiểu mục, cần đánh máy theo
thứ tự: 1, 2; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2; vân vân. Tên mục và tiểu mục cần ngắn gọn,
không có dấu chấm ở cuối dòng.
5. Không dùng chữ in hoa cho tên bài hay bất cứ tiểu mục nào.
6. Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên
văn, không phiên âm sang tiếng Việt, trừ những tên đã được Việt hóa (như
Trung Quốc, Thái Lan,...).
7. Đối với những đoạn trích dẫn nguyên văn ngắn dưới 3 dòng mà nằm trong
một câu của tác giả, để đoạn trích trong ngoặc kép, phía trước và sau ngoặc kép
liền với câu của tác giả, cuối câu có mở ngoặc đơn trích nguồn (hoặc từ phỏng vấn
nào).
8. Đối với những đoạn trích nguyên văn dài 3 dòng trở lên, cần xuống
dòng, thụt lề 1,5cm, viết đoạn trích không trong ngoặc kép, kiểu chữ nghiêng;
sau đó xuống dòng, ghi nguồn trong ngoặc đơn, xuống dòng và không thụt lề so
với phần bài chính, viết tiếp bài viết.
9. Trích dẫn ý, số liệu, hoặc tác giả trong bài viết cần nêu rõ nguồn để trong
ngoặc đơn. Việc nêu nguồn trích như đề cập ở mục 6, 7, 8 của hướng dẫn này
được làm theo hình thức:
• Nếu tác giả là người có tên theo văn hóa Việt Nam hoặc đã được phiên âm
sang tên theo văn hóa Việt Nam: (Họ tên tác giả, năm xuất bản: số trang); ví dụ:
(Nguyễn Văn Minh, 2001: 68), hoặc: (Lý Quang Diệu, 1999: 7);
• Nếu tác giả là người có tên nước ngoài, trích dẫn theo họ tác giả đã được
phiên âm sang tiếng Anh: (Họ tác giả, năm xuất bản: số trang); ví dụ: (Durkheim,
2000: 23);
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Việc trích nguồn từ sách, bài của hai tác giả trở lên, được thực hiện như sau:
• Nếu tác giả đầu tiên là người có tên theo văn hóa Việt Nam: (Họ tên tác giả
đầu tiên và cộng sự, năm xuất bản: số trang); ví dụ: (Nguyễn Văn Minh và cộng
sự, 1999: 5);
• Nếu tác giả đầu tiên là người có tên nước ngoài, trích dẫn theo họ tác giả đã
được phiên âm sang tiếng Anh: (Họ tác giả đầu tiên và cộng sự, năm xuất bản: số
trang); ví dụ: (Dudley và cộng sự, 2006: 30);
Trong các thí dụ nêu trên, nếu là trích dẫn ý lớn của cả công trình thì không
cần nêu số trang.
• Nếu trích cùng một ý từ nhiều công trình khác nhau thì liệt kê lần lượt từng
công trình trong ngoặc đơn, cách nhau bằng dấu ";", ví dụ: (Dudley và cộng sự,
2006; Nguyễn Văn Minh và cộng sự, 1999; Lý Quang Diệu, 1999);
• Nếu đã nêu tên tác giả trong phần chính của câu thì cuối câu chỉ cần mở
ngoặc đơn ghi năm và số trang có ý đã trích; ví dụ: "Kết quả định tính cũng phù
hợp với kết quả nghiên cứu định lượng của Nguyễn Văn Việt (2004: 11)".
• Nếu trích dẫn theo bản dịch có năm dịch khác năm công bố bản gốc, thì nêu
năm của bản gốc, theo sau bằng "bản dịch 19..."; ví dụ: (Boudrillard, 1970, bản
dịch 1979: 110-111).
• Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn
thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu
gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu trích dẫn của luận án; ví dụ:
(trích theo Boudrillard, 1970, bản dịch 1979: 110-111).
• Một tác giả có nhiều ấn phẩm công bố trong cùng một năm thì người trích
dẫn cần thêm các con chữ a, b, c,.., vào ngay sau năm công bố để dễ phân biệt. Ví
dụ: (Nguyễn Văn Vịnh, 2010a: 7), (Nguyễn Văn Vịnh, 2010b: 15). Tài liệu nêu
trong mục Tài liệu trích dẫn ở cuối bài cũng phải thêm chữ cái tương ứng.
10. Nếu có trích dẫn trong bài thì cuối bài phải có mục Tài liệu trích dẫn.
Không sử dụng từ "Tài liệu tham khảo" cho mục này để tránh nhầm lẫn những tài
liệu có được tham khảo nhưng không được trích dẫn. Lưu ý là mục Tài liệu trích
dẫn không được có thêm tài liệu nào khác ngoài những tài liệu đã trích dẫn trong
bài. Tài liệu trích dẫn phải có thông tin chi tiết về nguồn thông tin theo hình thức
sau:
10.1. Thứ tự các tài liệu trong mục Tài liệu trích dẫn ở cuối bài được quy
định như sau:
• Tài liệu trích dẫn không đánh số thứ tự, dòng đầu tiên viết ngay từ đầu
dòng, nếu cần hơn 1 dòng thì từ dòng thứ hai thụt lề như thí dụ dưới đây (sử dụng
hanging indent trong MS Word 2003 hoặc 2007):
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Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Xã hội học

Trịnh Duy Luân. 2008. Biến đổi tâm lý-xã hội của cộng đồng dân cư đô thị
dưới tác động của đô thị hoá. Tạp chí Xã hội học, số 1, 3-10.
• Các tài liệu trích dẫn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt có
bổ sung các chữ cái tiếng Anh mà tiếng Việt không có, như chữ "j" sau chữ "i",
chữ "w" sau chữ "v", chữ "z" sau chữ "y".
• Với tác giả là người hoặc tổ chức có tên theo văn hóa Việt Nam hoặc đã
được phiên âm sang tên theo văn hóa Việt Nam: sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái
theo tên tác giả hoặc tên tổ chức;
• Với tác giả là người hoặc tổ chức có tên tiếng Anh: sắp xếp thứ tự theo
bảng chữ cái theo họ tác giả hoặc tên tổ chức;
• Nếu là tài liệu không phải tiếng Việt hoặc Tiếng Anh thì sắp xếp thứ tự
theo họ tác giả hoặc tên tổ chức đã được phiên âm sang tiếng Anh;
• Nếu Tài liệu trích dẫn có cả tài liệu của các tác giả có tên theo văn hóa Việt
Nam và tài liệu có tên theo tiếng nước ngoài thì tất cả tài liệu có tên theo văn hóa
Việt Nam đã được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái để trước, sau đó là các tài
liệu có tên theo tiếng nước ngoài đã được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái;
• Nếu một tác giả có nhiều công trình in ấn trong nhiều thời điểm khác nhau
được trích dẫn thì ở danh mục Tài liệu trích dẫn cần sắp xếp theo thứ tự thời
gian: ấn phẩm công bố trước thì xếp trước;
• Nếu một tác giả vừa viết riêng vừa viết chung với các tác giả khác thì xếp
những công trình viết riêng trước, còn viết chung đặt ở sau, công trình ít đồng tác
giả đặt trước công trình nhiều đồng tác giả.
10.2. Cách trình bày Tài liệu trích dẫn được quy định như sau:
• Nếu là sách, ví dụ:
Trịnh Duy Luân. 2004. Xã hội học Đô thị. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
Hyde, S. Janet. 2003. Understanding Human Sexuality. McGraw Hill Book
Company. New York.
• Nếu là bài đăng trong một cuốn sách, ví dụ:
Vũ Mạnh Lợi. 2004. Hệ thống y tế và bảo vệ sức khỏe. Trong sách Dân số và
phát triển ở Việt Nam, Chủ biên: Patrick Gubry, Nguyễn Hữu Dũng, và Phạm
Thùy Hương, NXB Thế giới, Hà Nội, 151-181.
• Nếu là bài đăng trên tạp chí, ví dụ:
Trịnh Duy Luân. 2008. Biến đổi tâm lý-xã hội của cộng đồng dân cư đô thị
dưới tác động của đô thị hoá. Tạp chí Xã hội học, số 1, 3-10.
• Nếu là bài đăng trên kỷ hiếu hội thảo hoặc bài tham dự hội thảo, ví dụ:
Đỗ Thiên Kính. 2011. Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Hội
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thảo Khoa học công bố kết quả Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Viện Xã
hội học (2009-2010), Viện Xã hội học, Hà nội, ngày 22-23 tháng 3 năm 2011.
• Nếu là bài đăng trên Internet, ví dụ:
Phạm Vĩnh Hà. 2008. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Châu Á. Truy cập từ
http://www.vass.gov.vn/tintuc/tin_htqt/mlnews.2008-11-05.4663750013/view (truy
cập ngày 23 tháng 3 năm 2009).
11. Cuối bài cần ghi rõ họ và tên tác giả, chức danh khoa học, học vị, tên cơ
quan và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để toà soạn tiện liên hệ. Nêu rõ có
muốn Tạp chí Xã hội học in thông tin này kèm theo bài gửi đăng hay không.
12. Đối với bài không được sử dụng, toà soạn không trả lại bản thảo.
13. Bài viết gửi về địa chỉ:
Tòa soạn Tạp chí Xã hội học
27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội
Điện thoại: 04-3972-5054
Email: tapchixahoihoc@ios.org.vn
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