
THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI TÓM TẮT 

1. Quy định bài tóm tắt đăng trong kỷ yếu Hội nghị (đăng ký báo cáo thuyết trình hay 

trình bày poster) 

- Tóm tắt được trình bày bằng tiếng Việt, tối đa 250 từ  

- Cấu trúc của tóm tắt bao gồm các phần: giới thiệu/mục tiêu, phương pháp, kết quả và 

kết luận/nhận xét. 

- Từ khóa của bài tóm tắt:  

    - Số lượng không quá 6 từ.  

               - Sắp xếp theo thứ tự ABC.  

Ví dụ:  

Từ khóa: Đất mặn, đất phèn, đánh giá đất đai, xâm nhập mặn 

a. Tựa tóm tắt  

- Tựa tóm tắt được trình bày bằng tiếng Việt, được viết in hoa toàn bộ (ngoại trừ tên 

khoa học).  

Ví dụ: ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA-DƯA HẤU ĐẾN ĐỘ HỮU DỤNG 

CỦA ĐẠM, LÂN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN NỀN ĐẤT PHÈN 

TẠI TỈNH HẬU GIANG 

b. Tên tác giả và địa chỉ  

- 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.  

Ví dụ: Lê Hồng Việt1, Vũ Văn Long2, Thị Tú Linh3, Đỗ Bá Tân4 và Châu Minh Khôi4* 

1 Phòng Nông nghiệp huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang  

2 Khoa Tài nguyên-Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang  

3 Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang  

4 Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ 

*Người chịu trách nhiệm bài viết: Châu Minh Khôi (email: cmkhoi@ctu.edu.vn)  

Thời hạn nộp bài tóm tắt: đến 05/11/2019. 

Bài tóm tắt gởi tham gia Hội nghị sẽ được duyệt bởi Ban chuyên môn và sẽ được thông 

báo kết quả với tác giả về thể thức trình bày tại Hội nghị (báo cáo thuyết trình hay trình bày 

poster). Các tóm tắt được chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị.  

Các bài toàn văn đăng ký xuất bản trong số đặc biệt dành cho Hội nghị trên Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ sẽ được viết theo định dạng của tạp chí và gởi thẩm định 

theo quy trình của tạp chí Đại học Cần Thơ (cách thức viết bài toàn văn được hướng dẫn trên 

trang web Hội nghị). 
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