
 

PHỤ LỤC 

MỘT SỐ GỢI Ý VIẾT BÀI VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI THAM LUẬN  

I. Gợi ý viết bài tham luận: 

- Đánh giá những điểm mới của TPP so với các hiệp định thương mại trước đó; 

- Phân tích toàn diện các thế mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức với các doanh 

nghiệp, ngành hàng, lĩnh vực hoạt động khi tham gia TPP; 

- Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để ứng xử và tạo cơ hội cho các đối tác 

tham gia TPP hữu hiệu; 

- Các nội dung khác có liên quan tích cực đến hoạt động của các đối tác          

Việt Nam tham gia TPP. 

II. Yêu cầu đối với bài tham luận 

2.1 Cấu trúc tham luận: 

- Phần tóm tắt (khoảng 10 dòng) tóm lược những nội dung chính của tham luận. 

- Nội dung chính của tham luận.  

- Tài liệu tham khảo.  

2.2 Định dạng bài viết: 

- Bài viết đầy đủ (full paper), soạn bằng chương trình Word, trình bày từ 6 đến 10 

trang (cả bảng biểu minh họa và tài liệu tham khảo) thuộc một trong các          

nội dung nêu trên; 

- Kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, trích dẫn đầy đủ; 

- Lề: Lề trái 3 cm; lề phải 2cm; phía trên 2,5cm; phía dưới 2 cm 

- Cách dòng: đơn 

Lưu ý : Tài liệu tham khảo và trích dẫn định dạng như sau: 

Tài liệu tham khảo (References). Danh sách tài liệu tham khảo được đặt cuối bài 

viết, xếp theo thứ tự A, B, C của họ tác giả (trong và ngoài nước), hay tên cơ 

quan ban hành tài liệu, báo cáo hay ấn phẩm. Mỗi trích dẫn trong bài viết phải 
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tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham 

khảo. Có 3 nhóm tài  liệu: 

 Tài liệu tham khảo là sách, giáo trình, luận án, báo cáo, tài liệu nghiệp vụ 

(working paper). Cần trình bày (in nghiêng, dấu phẩy cách, viết hoa) đầy đủ 

các thông tin như sau: Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành              

(Năm xuất bản), Tên sách, luận án, báo cáo, tài liệu, Nhà xuất bản,       

Nơi xuất bản. 

 Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, chương, bài trong một cuốn sách, 

bài viết hội thảo. Trình bày như sau: Tên tác giả (Năm công bố),          

“Tên bài’’, Tên tạp chí hoặc tên sách, Tập, Số, Trang. 

Ví dụ: Trần Ngọc Thơ (2011), “Niềm tin, khủng hoảng tài chính và những 

vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, Tạp chí Hội nhập & Phát triển, Số 10, Trang 2. 

 Tài liệu tham khảo trên Internet: Tên tác giả (thời gian công bố), Tên tài liệu, 

đường dẫn tới nội dung trích dẫn –  

Ví dụ: http://uef.edu.vn/resources/newsletter_uef/thang03_2011/1_  

niem_tin_khung_hoang_tai_chinh.pdf, thời gian trích dẫn. 
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