
HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG ENDNOTE 
 
Endnote là phần mềm quản lý tài liệu tham khảo dụng trong nghiên cứu khoa học: Viết luận 
văn, bài báo, báo cáo ,… 
- Quản lý thông tin 
- Nhập và sửa chửa nhanh, chính xác 
Bước 1. Cài phần mềm endnote (VD Endnote X7…) Download và cài đặt như các phần mềm 
thông thường khác, một số phần mềm có Key, một số không có thì ta cài sử dụng thử 1 tháng 
và sau đó Crack…. 
Sau khi cài xong endnote, mở một trang word lên ta thấy xuất hiện endnote trên thanh công 
cụ như sau: 
 

 
 
Bước 2. Tạo Thư viện tài liệu tham khảo 
Kích chuột vào thư mục endnote trên thanh công cụ trên trang word, xuất hiện cửa sổ 
 



 
 
Kích vào ô Go to Endnote. Nếu trong máy đã có thư viện TLTK đã tạo thì xuất hiện Thư 
viện.\ 

 
 
Nếu sử dụng chung TLTK thì cso thể nhập các TLTK Mới vào trong cùng thư viện nay f và 
sử dụng chung. Nếu muốn tạo 1 Thư viện mới cho riêng công việc nào đó thì từ cửa sổ của 
Thư viện endnote vừa mở ra. Vào File – New – enter… 
 



 
 

 
 
Sau đó lưu lại, và thư viện mới (Luanvan22) xuất hiện.  
 

 
 
Bước 3. Sửa style (định dạng TLTK) 
Download các định dạng TLTK theo mẫu trên mạng, VD theo Bộ GĐ và ĐT (BGDDT-TA 
hoặc BGDDT-TV,…), sau đó copy, mở ổ C – Programe file – EndnoteX7-và paste vào Style. 
 



 
 

 
 
Mở thư viên endnote Luanvan22 đã lập 
Kích chuột vào ô Bibliographic output style và chọn mục BGDDT-TA hoặc BGDDT-TV 
hoặc 1 định dạng nào đó theo yêu cầu của cơ sở đào tạo hay tạp chí, viện, học viện…có trong 
phần style của endnote. 

 



 
Nếu luận án hay báo cáo của chúng ta phù hợp theo style của BGDDT rồi thì không cần sửa 
style mà chỉ thực hiện cài đặt một số yêu cầu để xuất danh mục TLTK ra cho hợp lý 
VD để xuất tài liệu ra tiếng việt riêng, tiếng anh riêng và theo thứ tự A, B, C thì thực hiện như 
sau: 
- Vào thư viện TLTK, vào edit – output style – edit “BGDDT-TA” 

 
 
Nếu luận văn, báo cáo của chúng ta có khác 1 chút so với định dạng style của BGDDT thì ta 
phải thực hiện sửa như sau. 
- Nếu yêu cầu tài liệu trích dẫn đặt trong dấu vuông, dạng số [1], kích chuột vào Citation – 
Templates xuất hiện cửa sổ như hình dưới thì không cần điều chỉnh. 



 
 
Nếu yêu cầu xuất TLTK ở dạng (N.V A, 1990) thì điều chỉnh Citation – Templates như sau: 
Trong mục Citation – Templates, thay thế cụm từ [Bibliographic, Number] bằng (Author, 
Year), sau đó lưu lại. Trong quá trình lưu ta đặt lại tên cho style mới này là BGDDT-TA thành 
BGDDT-TA new) 

 
Sau đó khi muốn trích dẫn TLTK ta phải nhấp chuột vào ô output style – edit, chọn select 
another style 



 
 
Sau đó chọn mục BGDDT-TA new  
 

 
Lúc này để phù hợp với style mới thì trong trang word, mở tab endnote, trong mục style ta 
phải chon style phù hợp (BGDDT-TA new) thì các sửa chữa mới được xuất ra đúng. 
 

 
 
- Trong phần thư mục (phần sẽ xuất ra danh mục TLTK): Bibliographic 
+ Vào mục Templates (mẫu) 
Xuất hiện tất cả các định dạng của các loại TLTK: Tạp chí, sách, luận án, web,…theo style 
của BGDDT-TA (ta dang sử dụng trong bài này). Nếu luận án, báo cáo không có yêu cầu thay 



đổi sang dạng khác thì không cần điều chỉnh, nếu co thay đổi thì điều chỉnh cho phù hợp đối 
với từng loại tài liệu: Kích chuột vào phần templates và sửa lại theo yêu cầu) 

 
 

Generic: Chung (thông dụng) 
Book: Sách 
Book section: 1 chương (phần) trong cuốn sách 
Conference proceedings: Bài trình bầy tại các hội nghị, hội thảo, được xuất bản (dạng 

tạp chí hội nghị,..) 
edited book: Sách được biên tập lại 
Journal article: Bài báo 
Magazine article: bài viết trên tạp chí 
Manuscript: Bản thảo, hay bản viết tay 
Newspaper article: bài viết trên báo (VD báo NNVN) 
Report: báo cáo 
Thesis: Luận án, luận văn 
Web page: Trang web 

+ Sort order (Thứ tự sắp xếp): Mục này rất quan trọng liên quan đến xuất danh mục TLTK 
sau khi hoàn thành ở cuối luận án hoặc báo cáo. 



 
 
Trong mẫu của BGDDT-TA là sự lựa chọn khác nên hiện tại dấu tích đang ở ô other, nếu yêu 
cầu của cơ sở đào tạo hoặc xuất bản khác với mẫu trên thì ta có thể lựa chọn vào các ô tương 
thích ở trên. 
Trong trường hợp cần xuất hiện TLTK tiêngs Việt và tiếng Anh riêng nhau (số TT vẫn liên 
tục), tiếng Việt trước, tiếng Anh sau thì ngoài việc khi nhập TLTK cần ghi rõ định dạng TL 
là TA hay TV thì trong ô other la thực hiện như sau: 
 Tích vào ô other, xuất hiện hộp thoại sort option, lựa chọn mục sort first by this từ 
Language, tích vào hộp bệnh cạnh lực chọn mũi tên lên xuống thành Z-A (TV sẽ trước và TA 
sẽ sau), các mục khác lựa chọn None, sau đó OK 

 
+ Danh sách tác giả (Author list) 

Ta có thể điều chỉnh theo yêu cầu riêng của nơi đào tạo hoặc xuất bản (nhấp chuột vào 
các ô trong endnote ở mục author list và chỉnh sửa theo yêu cầu), nếu không có thì áp dụng 
theo style của Bộ GGDDT-TA đã có. Thông thường các có sở đào tạo sẽ có yêu cầu riêng 



như nếu có 4 tác giả trở lên thì xuất ít nhất 3 tác giả, các tác giả sau sẽ là từ CS hoặc et al.., 
giữa các tác giả 1, 2,..là dấu phẩy, trước tác giả cuối cùng là and (và) 
+ Trong mục tên tác giả (author name) ta có thể điều chỉnh theo yêu cầu riêng hoặc giữ nguyên 
style mẫu. Tích chuột vào các ô first author hoặc other authors để sửa theo yêu cầu 
+ Các mục editor list và editor name thực hiện tương tự như trên 
Sau khi hoàn thiện, tích chuột vào chữ x ở góc phải màn hình để lưu lại chỉnh sửa. 
Máy yêu cầu lưu lại bản copy, tuy nhiên để có thể sử dụng lại bản trước khi điêu chỉnh thì ta 
nên đặt lại tên cho bản mới với tên khác. Vies dụ hiện tại đang là BGDDT-TA thì sau ta nên 
lưu lại la BGDDT-TA new. 
Lưu ý. Phần chỉnh style có thể làm trước hoặc sau khi đã hoàn thiện nhập TLTK. 
Bước 3. Nhập tài liệu thao khảo. 
 

 
 
3.1. Từ internet bằng 2 cách: 
1) Vào Pubmed.gov 

 
 
Gõ từ khóa tài liệu muốn tìm. Ví dụ Maize drought xuất hiện 1 loạt các tài liệu, ta thấy tài liệu 
số 5 là cần thiết và đúng với yêu cầu. 



 
Ấn chuột vào chữ Cite (trích dẫn) và tích vào ô Download 
 

 
Sau khi dowload xong tích chuột vào file đã download ở cuối màn hình. Tự động TL đã được 
cập nhật sang thư viện Endnote. 

 
 



 
 
2) Sử dụng google scholar 

 
 
Nhập tên tài liệu cần tìm kiếm. VD maize breeding methods, ta thu được một số kết quả tìm 
kiếm như sau, tìm các tài liệu theo yêu cầu. 

 
VD ta lựa chọn tài liệu: A Maize Breeding Methods Study in Kenya1 
Tích chuột vào ô (“ Citer) 



 
 
Nhấp vào ô endnote, lập tức TLTK được dowload xuống, sau đó nhấp chuột vào file vừa 
download, lập tức tài liệu được cập nhật vào thư viện. 

 
 

 
 
Lưu ý: Trong bất cauw tài liệu nào, chúng ta đều phải kiểm tra ô langguage để bổ sung dạng 
ngôn ngữ cho phù hợp để khi xuất ra TLTK sẽ theo yêu cầu TV trước, TA sau…theo theo A, 
B, C 
3.2. Nhập thủ công  
VD ta có 1 bài báo trên tạp chí như sau 



  
 
Ta tiến hành nhập tài liệu như sau. Từ thư viện endnote, nhập chuột vào ô reference – New 
reference ( hoặc biểu tượng dấu cộng xanh trên thanh công cụ) 
Endnote xuất hiện cửa sổ đẻ nhập như sau: 

 
 

 
 



 Thực hiện nhập lần lượt vào các mục trong chương trình 
 

 
 
Lưu ý sau khi nhập xopng thông tin chín thì kéo xuống cuối trang, chọn ô language để định 
dạng ngôn ngữ, trong trường hợp này ta nhập chữ Vietnam 

 
Như vậy là đã nhập xong 1 TLTK 

 
 
Tiếp tục nhập như vậy cho đến khi kết tài liệu tham khảo. 



Bước 4. Trích dẫn TLTK 
Giả sử ta có file báo cáo đã làm như sau: 

BÁO CÁO  
I. MỞ ĐẦU 

 Năm 2022, tình hình sản xuất ngô trong nước vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sâu bệnh xuất hiện nhiều, đặc biệt dịch bệnh Covid tiếp tục bùng 
phát trên diện rộng và mức độ rất nặng nề trong 3 tháng đầu năm 2022, ảnh hưởng đến tất cả 
các hoạt động kinh tế xã hội trong đó có sản xuất nông nghiệp và sản xuất ngô, do vậy diện 
tích sản xuất ngô trong nước tiếp tục có xu hướng giảm mạnh. Mặt khác từ cuối năm 2020 
đến nay, hạn hạn và dịch bệnh ở các nước sản xuất ngô lớn như Mỹ, Nam Mỹ, Ấn Độ, Trung 
Quốc,...(A Chính) ảnh hưởng lớn đến thị trường thức ăn chăn nuôi và đây cũng là nguyên 
nhân dẫn đến diện tích và sản lượng ngô giảm và giá ngô nhập khẩu và trong nước đều tăng 
lên rất cao (hiện nay khoảng 8000 – 10.000 đồng/kg). Những năm gần đây, một xu hướng 
mới trong sản xuất ngô, đó là sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc. 
Hiện nay nhiều vùng trồng ngô trong cả nước đã tổ chức sản xuất loại sản phẩm này rất lớn 
(Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An,...) (Guo..); Nhiều doanh nghiệp lớn đã tổ 
chức sản xuất, kết nối thu mua với số lượng lớn ngô sinh khối để chế thức ăn cho chăn nuôi 
của doanh nghiệp, một số phục vụ xuất khẩu (một số công ty như TH Milk, Vinamilk, TT 
159, Greenlife, Hòa Phát, Nam Anh,...và rất nhiều các trang trại chăn nuôi ở Hòa Bình, Hà 
Nam, Sơn La, Nghệ An,...). Ước tính các đơn vị này đã tổ chức sản xuất và tiêu thu lượng 
ngô sinh khối năm 2020 là gần 300 nghìn tấn và năm 2021 khoảng 400 nghìn tấn và năm 
2022 dự kiến 450 nghìn tấn. (Darrah..) (a A) 
 

Ta thực hiện như sau. Đặt con Trỏ vào vị trí (A Chính – tức là trích dẫn từ TL này), 
quay sang, nhấp chuột vào tab endnote trên thanh công cụ của word, chọn go to endnote chọn 
thư viện Luanvan22, chọn style BGDDT-TA new, nhấp chuột vào tài liệu sẽ trích dẫn, chọn 
nút insert citation (alt + F2)  

 
Lập tức tài liệu đã được add vào trong báo cáo ở dạng: ,...(A Chính){Chính, 2010 #13}  
 
Lưu ý: Để instant formmating  ở chế độ is of (instant formating is of ) 
 
Tiếp tục trích dẫ cho đế hết các tài liệu có trong báo cáo. 
Lưu ý, việc trích dẫn nên thực hiện 2 cách: Hoặc viết đến đâu trích dẫn đến đấy (đỡ quên), 
hoặc sau khi luận văn hay báo cáo đã xong và hoàn thiện chỉnh sửa, lúc đó mới thực hiện thao 
tác trích dẫn. 
 



 

 
 
Sau khi hoàn thành việc trích dẫn, ta nhấp vào mục update citations and bibliographic thì có 
kết quả như sau: 
 

 
Kết quả sắp xếp theo tiếng việt ở trên, tiếng anh ở dưới...và theo trật tự A, B, C 
 



Sau khi hoàn thành báo cáo nhưng trong quá trình sửa chữa ta muốn thêm hoặc bở bớt đi một 
số tào liệu. Ta thực hiện như sau: 
 Từ trang word của báo cao, ta vào tab endnote, nhấp chuột vào mục convert citations and 
biblioraphic, chọn convert to unformated citations. Lúc này trang báo cáo trở lại như sau: 

 
 
 
Lúc này ta có thể xóa đi hoặc thêm vào các TLTK  như đã hướng dẫn. Sau khi hoàn thiện 
việc thêm bớt, ta lại thực hiện bước update đã nêu trên. 
 

TS. Vương Huy Minh 


