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MỤC TIÊU 
1.  Trình bày được các khái niệm cơ bản về các loại 
tổng quan tài liệu (TQTL) và vai trò của các loại 
TQTL. 	

2.  Xác định được các nguồn TL tham khảo và chiến 
lược tìm kiếm TL về chủ đề NC quan tâm.	

3.  Trình bày được nguyên tắc cơ bản trong trích dẫn 
nội dung và nguồn TL theo một số hệ thống trích 
dẫn. 

4.  Trình bày được các cách viết tổng quan tài liệu. 

5.  Ứng dụng được phần mềm Endnote trong quản lý 
TLTK 



Các khái niệm cơ bản 

Tổng quan tài liệu (TQTL) là gì?  
Tổng quan tài liệu là tổng hợp một cách đầy 
đủ các tài liệu liên quan (thông tin, số liệu, 
khái niệm, học thuyết, lý thuyết, kết quả, kết 
luận) về vấn đề quan tâm. 
 



Lý do cần phải viết tổng quan 

n  Xác đinh các khoảng trống trong y văn. Nêu nhu 
cầu cho nghiên cứu của mình, phát sinh hoặc 
hình thành ý tưởng. 

n  Để tiến hành một sự tìm kiếm sơ bộ các tài liệu / 
vật liệu liên quan hiện có.  

n  Để xác định được các nghiên cứu khác (tương 
tự) đang được tiến hành à tránh trùng lặp 
nghiên cứu.  

n  Tìm kiếm các quan điểm đối lập. 



n  Tìm kiếm thông tin, ý tưởng, phương pháp 
phù hợp cho nghiên cứu của mình 

n  Trình bày một vấn đề và những giải pháp 
giải quyết vấn đề đã được các nghiên cứu 
đề xuất, thử nghiệm; 

n  Tổng hợp những điểm chung giữa các 
nghiên cứu đã được thực hiện; 

n  Tổng hợp kiến thức về một vấn đề sức 
khỏe đang được quan tâm. 



Các loại tổng quan tài liệu 
" Tổng quan mô tả (truyền thống) (narrative literature review) 

" Tổng hợp (tập hợp) và thảo luận (mô tả) về luận điểm/quan 
điểm/thông tin/kết quả có liên quan đến chủ đề n/c quan tâm 

" Vấn đề nghiên cứu thường rộng 

" Tổng quan có hệ thống (Systematic review) 
" Tổng hợp số liệu/bằng chứng về các NC trước đây dựa 

trên câu hỏi thiết kế rõ ràng, sử dụng phương pháp hệ 
thống để xác định, lựa chọn và đánh giá các nghiên cứu 
liên quan, trích dẫn và phân tích số liệu từ các nghiên 
cứu đưa vào tổng hợp.  

" Vấn đề nghiên cứu thường hẹp hơn 



Tại sao phải tổng quan có hệ 
thống? 

n  “Because the results of a particular research study 
cannot be interpreted with any confidence unless they 
have been synthesized, systematically, with the results 
of all other relevant studies. 

n  Science is meant to be cumulative, but researchers 
usually don’t cumulate scientifically…” 

 
n  “Bởi vì kết quả của một NC cụ thể không thể lí giải 

với sự tin cậy trừ khi được tổng hợp một cách có hệ 
thống với những nghiên cứu phù hợp khác 

n  Khoa học có nghĩa là tích lũy, nhưng nhà NC thường 
không tích lũy một cách khoa học…” (Iain 
Chalmers) 



Ưu-nhược điểm Tổng quan truyền thống 
n  Chủ quan 
n  Phương pháp không rõ ràng 
n  Kết quả không lặp lại được – không tin cậy 
n  Không có tổng kết định lượng 
n  Kết luận tổng quan vẫn chưa chắc chắn 
Ưu-nhược điểm Tổng quan hệ thống 
n  Cách tiếp cận hệ thống để làm giảm sai lệch và 

sai số ngẫu nhiên 
n  Luôn luôn sử dụng phần vật liệu và phương 

pháp  
n  Có thể bao gồm phân tích gộp 



Xác định thông 
tin cần tìm kiếm 

Bước 1 

Xác định nguồn 
thông tin 

Tiến hành tìm 
kiếm 

Đánh giá tài liệu 
tìm được 

Tổng hợp và 
phân tích thông 

tin 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 

Bước 5 

Các bước tổng quan tài liệu mô tả (narrative review) 



Bước 1: Xác định các thông tin 
cần tìm kiếm 

Thường thể hiện ở tên đề tài 
n  Ai? 
n  Cái gì? 
n  ở đâu? 
n  Khi nào? 
  



-  Câu hỏi nghiên cứu:   
n  Câu hỏi: Tình hình tiếp cận các phương tiện 

thông tin đại chúng ở vùng dân tộc thiểu số 
hiện nay như thế nào? 

-  Phân tích câu hỏi hoặc chủ đề n/c: 4 Ws 
Questions 

ü  Cái gì? (Domain) 
ü  Ai? (Population) 
ü  Ở đâu? (Location) 
ü  Khi nào? (Time)  
VD1: Hút thuốc lá trong sinh viên y khoa ở Việt 

Nam 
VD2: Béo phì ở trẻ em tiểu học ở đô thị Việt Nam 

giai đoạn 2001-2011 
VD3: Áp lực học tập và trầm cảm trong học sinh 

trung học ở các nước Châu Á 



Bước 2: Xác định nguồn thông tin 
Hãy thảo luận xác định nguồn thông tin để 

tìm kiếm thông tin liên quan đến tỷ lệ béo 
phì của trẻ em Việt Nam. 



Nguồn thông tin ở cơ sở/ địa phương 
n  Số liệu từ các thống kê định kỳ của: bệnh viện, 

phòng khám, niêm giám thống kê, báo cáo hàng 
năm,.. 

n  Báo cáo kết quả nghiên cứu của địa phương 
n  Ý kiến chuyên gia, quan sát và ghi chép lâm sàng 
n  Sách, bài báo khoa học địa phương, báo chí địa 

phương, v.v  



Nguồn thông tin trong nước 
n  Sách vở tìm kiếm được trong thư viện của 

trường đại học, thư viện quốc gia, thư viện của 
WHO, WB… các tổ chức phi chính phủ. 

n  Các bài báo từ các tạp chí khoa học trong nước. 
n  Các nghiên cứu và báo cáo quốc gia 
n  Các bài trình bày tại hội thảo quốc gia hoặc các 

phát biểu của chuyên gia ở tầm quốc gia 
n  Văn bản, báo cáo, số liệu thô xin được từ 

 - Bộ y tế 
 - Tổng cục thống kê 
 - Các tổ chức phi chính phủ  



Nguồn thông tin ngoài nước 
n  Các tạp chí khoa học, tạp chí chuyên 

ngành quốc tế 
n  Các ấn bản của WHO, UNICEF, WB, v.v 
n  Các sách, tài liệu khoa học  
n  Các báo cáo trình bày tại các hội thảo 

quốc tế 



Các	  tài	  
liệu	  

Viết	  tổng	  
quan	  

Chiến	  lược	  5m	  kiếm	  

Quá	  trình	  xử	  lý	  (thu	  thập/đọc/tổng	  hợp)	  

Ý kiến 
Ch/gia 

Tài liệu 
Hnghị 
Hthảo.. 



Thứ tự ưu tiên tìm kiếm tài liệu 
1.  Tổng quan rộng về vấn đề nghiên cứu: chủ đề đang 

nghiên cứu đã được tổng quan và xuất bản thành 
sách giáo khoa, hay xuất bản tại các bài tạp chí hay 
các tổng hợp các tóm tắt; 

2.  Các bài báo tạp chí trong và ngoài nước. Bắt đầu với 
các nghiên cứu trong nước rồi đến các nghiên cứu 
ngoài nước. Tìm kiếm các tài liệu xuất bản mới nhất 
và lùi dần theo thời gian.  

3.  Sách kinh điển liên quan đến chủ đề nghiên cứu. 
Thường thì sách ít cập nhật hơn báo và tạp chí. Đa 
phần chỉ đọc sách để nghiên cứu về lý thuyết kinh 
điển. 

4.  Các bài viết, bài trình bày tại hội thảo về chủ đề đang 
nghiên cứu. 

5.  Các tóm tắt của các luận văn, luận án hiện có ở các 
trường đại học. 



Bước 3. Tìm kiếm tài liệu 
" Offline: Manual searching: Tốn nguồn lực + ít dữ 

liệu công bố 
" Internet (web search) 

"   Dễ dàng + nhanh + Ít tốn kém 
"   Nhược điểm: Tính sẵn có + đa số có Abstracts (full 

text?) + tiếng Anh là chủ yếu 
"   Nguồn thông dụng:  

www.who.int/hinari/  

Website của các tổ chức QT: WHO, CDC, USAIDS, 
USAID, UNPFA, UNDP, UNICEF, WB, ADB, UN, 
PATH, SAVECHILDREN, Universities, etc   

Website của các tổ chức VN: 
BYT, Trường, Viện, Bệnh viện, 
Trung tâm… 



n  Tìm theo mục và phụ mục 



Nhấp chuột vào 
mục cần tìm 



Chọn thư mục 
cần tìm 



Tài liệu cần tìm 



Bước 3: Tiến hành tìm kiếm (tiếp) 

n  Tìm kiếm tài liệu được in ấn tại thư viện 
hay trung tâm tài liệu. 

n  Tìm kiếm trên mạng internet. 
n  Tìm theo mục và phụ mục 
n  Tìm theo từ: sử dụng công cụ tìm kiếm search 

engine: 
n Google: phổ biến nhất hiện nay, cần phải sàng lọc 

chất lượng thông tin 
n Google scholar: thông tin thuần túy khoa học, đảm 

bảo về chất lượng thông tin 
 
 

 
 



n  Cách xác định từ khóa (Anh + Việt):   
" Sử dụng OR, NOT, AND, ALL 
" Mở rộng tìm kiếm: OR, ALL, dấu * ở đuôi, từ 
đồng nghĩa, trái nghĩa 

" Thu hẹp tìm kiếm: NOT, AND, Dấu ”  ”  nếu muốn 
đúng cụm từ 

n  Kỹ thuật tìm kiếm: 
n  Cơ bản (Basic search): Đánh từ khóa 
n  Nâng cao (advanced search): OR, NOT, AND, 

ALL một cách linh hoạt trên các công cụ search 
(Google, Google Scholar, Pubmed, Hinary, 
ProQuest…) 

 



B = 
406 5

A = 
547 

A           B 
547 + 5 + 406 
A = 552 
B = 411 
A AND B = 5 
A OR B = 958 
A NOT B = 547  

 

Lựa chọn các toán tử Boolean 
khi tìm kiếm 















Bước 4: Đánh giá tài liệu tìm được 

1.  Đánh giá nhanh: lựa chọn tài liệu 
2.  Đánh giá tổng quát: xác nhận độ tin cậy 

và tính phù hợp.  
Đánh giá theo: 
      Nội dung tài liệu 
      Nguồn gốc tài liệu 
      Tác giả 
      Cập nhật  
 



Đánh giá nhanh 

n  Duyệt trước tài liệu cần đọc kỹ: 
1.  Đọc tiêu đề: 

n  Quan hệ tiêu đề với từ cần tìm 
n  Vị trí các từ cần tìm trong trích đoạn nội 

dung 
 

 
 



Đánh giá nhanh 

n  Duyệt trước tài liệu cần đọc kỹ: 
 1. Đọc tiêu đề: 
n  Quan hệ tiêu đề với từ cần tìm 
n  Vị trí các từ cần tìm trong trích đoạn nội 

dung 
2. Đường liên kết của nguồn cung cấp tài liệu 

http://www.who.int/en/ 
http://extranet.who.int/hinari/en/journals.php 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 
 
 



Các tạp chí quốc tế open access. Thường tạp chí 
có phản biện (peer review) có chất lượng hơn là 
không có phản biện (peer review).  

Các trang web của các tổ chức phi chính phủ: WB, 
ADB, CDC, 

Các trang web của các trường đại học 



Đánh giá tổng quát 

n  Nguồn gốc của tài liệu: độ sâu chuyên 
ngành, nơi công bố, thời điểm công bố. 
Nếu tài liệu từ website thì phải đánh giá 
website đó 

n  Tác giả: có uy tín không, có được trích 
dẫn nhiều không, nơi công tác 

n  Đọc phần tóm tắt 
 



Lưu trữ tài liệu 

n  Phần mềm Endnote, references, cited,..  
 



Bước 5: Tổng quan tài liệu và 
phiên giải kết quả 

n  Tổng hợp: thông tin, khái niệm, học 
thuyết, kết quả, kết luận về vấn đề đang 
được quan tâm.  



	  Tập hợp thông tin 
Tác giá Loại NC 

(Đ.tính, 
Đ.lượng) 

Mẫu Thiết 
kế 

Phương 
pháp 

Kết quả 
chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tác giả Năm Loại NC 
(Đ.tính, 
Đ.lượng) 

Nguồn Mẫu Ngôn 
ngữ 

Kết quả 
chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tác giả Năm & 
nơi XB 

Tiêu đề Chủ đề Đối 
tượn

g 

Địa 
điểm 

Phươn
g pháp 

Kết quả 
chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 



Câu hỏi trước khi viết tổng quan 

	  

Tiêu đề? 
Có thể chia các 
tiêu đề nhỏ  

Định hướng? 
Qđiểm, đ.hướng 
của tổng quan  

Câu? Chủ/ bị động? 

Thời/thì?Tuỳ tính 
chất của TTin/SL 

Phác thảo?Giới 
thiệu, các nội 
dung chính & KL 

Khi nào? 
Khi đã có đủ 

thông tin/số liệu.  Ở đâu? Viết ở 
phần đầu của NC/

DA/LV/LA… 

Định dạng? 1 
hoặc 2 chương 

Viết	  như	  thế	  nào?	  



Nhóm theo 
phương pháp/

loại thiết kế 

N h ó m t h e o 
trình tự thời 
gian  

Nhóm theo 
chủ đề	  

Nhóm các NC có 
liên quan nhau	  

Nhóm theo tác 
giả Nhóm	  thông	  

Jn	  theo	  cách	  
nào?	  

 
DỰA VÀO MỤC 

TIÊU NC 



Phác thảo phần tổng quan 
Dựa trên mục tiêu đề ra, tổng quan được trình bày 

như sau: 
n  Theo chủ đề chính và xác định các chủ đề thành 

phần (chủ đề nhỏ nằm trong chủ đề chính). 
n  Các chủ đề thành phần được sắp xếp theo trình 

tự lôgic và có mối liên hệ với nhau.  



n  Cần bám sát mục tiêu đã đề ra và cần làm 
rõ cơ sở lý luận của nghiên cứu (cơ sở lý 
thuyết).  
n  Mục tiêu có tìm hiểu tỷ lệ nhiễm bệnh, nhất 

thiết tổng quan cần đề cập vấn đề tỷ lệ nhiễm 
ở các quần thể khác nhau, ở các nghiên cứu 
trước  

n  Mục tiêu có đề cập tới việc tìm hiểu kiến thức, 
thái độ, thực hành (KAP) của đối tượng, thì 
phần tổng quan cần chỉ ra KAP đã được 
nghiên cứu ra sao ở các đề tài trước đây, kết 
quả chính là gì, v.v. 

 



n  Tổng quát tới cụ thể, từ rộng đến hẹp: 
n  Tình hình thế giới 
n  Tình hình Việt Nam 
n  Tình hình tại tỉnh/thành phố, địa phương nơi 

tiến hành nghiên cứu. 



n  Những khái niệm, định nghĩa chưa phổ 
biến: 
n  Cần mô tả chúng trong phần tổng quan, chỉ rõ 

các đề tài trước đây đã sử dụng khái niệm, 
định nghĩa nào, định nghĩa nào là chuẩn mực 
(theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, 
theo qui định ban hành của Bộ Y tế, sách giáo 
khoa v.v.) 



n  Kiến thức nền cơ bản về chủ đề 
n  Nghiên cứu trước đó, liên quan tới chủ đề:  

n  phương pháp tiến hành, 
n  những kết quả và phát hiện chính của tác giả 
đi trước,  

n  những ưu nhược điểm.... 



n  Những khung lý thuyết: 
n Đưa ra nhận định của mình về những lý 

thuyết, những kết quả của các nghiên cứu 
trước, và nhất là phương pháp luận.  

n  Những khung lý thuyết ở đây không nhất thiết 
sẽ là khung chung cho cả đề tài này, tác giả 
có toàn quyền xây dựng và đề xuất những mô 
hình lý thuyết mới  



n  Phần kết luận của tổng quan phải dựa vào 
phân tích kết quả thu được, có đối chiếu 
với mục tiêu đã vạch ra. 



Những điểm cần tránh khi viết 
tổng quan 

n  Sai lệch trong tổng quan tài liệu là sự biến dạng của những 
thông tin khiến cho kết luận từ tổng quan tài liệu không phản 
ánh đúng tình hình thực tiễn.  
n  Tìm kiếm và tổng quan các tài liệu không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng 
n  Bản thân các nghiên cứu trong tài liệu tổng quan đã có sai 

lệch khi nghiên cứu dẫn đến kết luận từ các tài liệu đó cũng 
đã sai lệch 

n  Che dấu những điểm tranh luận hay sự khác nhau trong 
các kết quả nghiên cứu 

n  Chỉ đưa ra tài liệu tham khảo của những người ủng hộ quan 
điểm của tác giả. 

n  Rút ra những kết luận rất chắc chắn từ kết quả của một 
nghiên cứu sơ bộ hay khái quát hoá từ một nghiên cứu 
trường hợp. 



Tại sao phải trích dẫn TQTL? 

n Thừa nhận bản quyền tác giả (đạo đức 
và bảo vệ bản quyền tác giả). 

n Tôn trọng tác giả/NC trước và tôn trọng 
lẫn nhau. 

n Công cụ thuyết phục độc giả. 
n Những vấn đề thiếu hụt, chưa được NC 
n Tránh đạo văn 



Đạo văn 

}  Ăn cắp và hình thành những ý tưởng hay ngôn 
từ mới khởi nguồn từ ý tưởng của ai đó  

n  Sử dụng sản phẩm của một ai đó mà không 
công bố nguồn  

n  Giới thiệu một ý tưởng hay sản phẩm mới được 
chuyển hóa từ một nguồn đã có từ trước 

Đạo văn  là gì (Plagiarism)?  



Các	  kiểu	  đạo	  văn	  
n  1.    “The Ghost Writer”: trắng trợn sử dụng toàn bộ công 

trình của một ai đó thành của mình 
n  2.    “The Photocopy”: sao chép cách phân bố, bố cục của 

các đoạn văn từ một nguồn duy nhất, không hề sửa đổi lại. 
n  3.    “The Potluck Paper”: sao chép từ nhiều nguồn khác 

nhau, biên tập đổi chéo các câu sao cho nội dung thật hợp lí 
không tương đồng với bản gốc. 

n  4.    “The Poor Disguise”: sửa lại một chút về “diện mạo” của 
bài viết đó bằng cách thay đổi từ khóa hay câu cú. 

n  5.    “The Labor of Laziness”: chú giải các nguồn khác nhau 
và nối chúng lại với nhau, thay vì dành nỗ lực tương tự cho 
công việc của mình. 

n  6.    “The Self-Stealer”: Người viết “mượn đáng kể” các thành 
quả trước đó của chính mình để phục vụ cho bài viết/nghiên 
cứu mới. 



Trích dẫn để tránh đạo văn 

n  Trích dẫn đầy đủ nguồn. 
n  Nếu sử dụng nội dung nguyên gốc, cần có 

dấu ngoặc kép hoặc tab xuống đoạn. 
n  Diễn giải thành ngôn ngữ của mình. 



Dẫn nguồn nhưng vẫn là đạo văn? 
1.   Dẫn tên tác giả nhưng không điền cụ thể dẫn chứng 

về nguồn tham khảo như năm xuất bản, trang, 
chương mục... 

2.   Cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến các 
nguồn tham khảo, khiến đọc giả không thể tìm thấy 
được nguồn chính xác. 

3.   Người viết có dẫn nguồn nhưng lại “quên” dấu trích 
dẫn dù đoạn đó được sao chép. 

4.   Sử dụng việc trích dẫn đầy đủ tuy nhiên công trình 
này vẫn được xem là gần như là không hề có tính độc 
đáo. Khó nhận ra hình thức này của đạo văn này.  

5.   Chỉ dẫn nguồn ở một vài nội dung tham khảo cơ 
bản, tiếp tục sử dụng các nội dung khác của cùng một 
nguồn này để viết bài nhưng không tiếp tục trích dẫn. 
Người đọc dễ bị "đánh lừa" bởi cách trích dẫn "nửa 
vời" của người viết. 



Phát hiện đạo văn 
1.   E-how: trang Turnitin, phần mềm CopyCatch 

Gold, web tìm kiếm như  Google và AltaVista…. 
2.   Ephorus: scan công trình của mình qua phần 

mềm này trước khi nộp bản điện tử. 
3.   Kinh nghiệm: 



2. Trích dẫn nguồn tài liệu: Tùy theo tài liệu 
Hệ 
thốn

g 
Loại tài 

liệu 
Trong văn bản 

(in-text citation) Danh mục tài liệu (List of References) 

1. 
Bộ 

GDĐT 

Tạp chí (Allen & CS, 2008) Allen, J., Robbins, S., Casillas, A., & Oh, I, 
2008. Third-year college retention and 
transfer. Effects of academic 
performance, motivation, and social 
connectedness. Research in Higher 
Education, 49(7), 647-664. 

Sách (Yên, 1979) Mai Đình Yên, Vũ Trung Trạng, Bùi Lai và 
Trần Mai Thiêm, 1979. Ngư loại học. 
Nhà xuất bản Đại học và Trung học 
Chuyên nghiệp, Hà nội, 300 trang. 

Báo cáo (A, 2011) Nguyễn Văn A, 2011. Thực trạng nhân lực 
YTDP ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010. 
Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. 

Trang web (Australian National 
University, 2003) 

Berners-Lee T., “Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP)”, CERN, November 
1993. <URL:ftp:/info.cern.ch/pub/www/
doc/http-spec.txt.Z> 



Hệ 
thố
ng 

Loại tài 
liệu 

Trong văn bản 
(in-text citation) Danh mục tài liệu (List of References) 

2. APA 
 

Tạp chí (Allen, Robbins, 
Casillas, & Oh, 
2008) 

Allen, J., Robbins, S., Casillas, A., & Oh, I. 
(2008). Third-year college retention and 
transfer: Effects of academic 
performance, motivation, and social 
connectedness. Research in Higher 
Education, 49(7), 647-664. 

Sách (Anh, 2005) Anh, D. N. (2005). Internal Migration: 
Opportunities and Challenges for the 
Renovations and Development in 
Vietnam. Vietnam Asia-pacific Economic 
Center (VAPEC): The World Publisher. 

Báo cáo (Vietnam Authority 
of HIV/AIDS 
Control, 2004) 

Vietnam Authority of  HIV/AIDS Control. 
(2004). Annual Report on HIV Program in 
Vietnam. Ministry of  Health, Hanoi, Vietnam. 

T r a n g 
web (Australian 

National 
University, 2003) 

Australian National University. (2003). Vietnam: 
a Transition tiger? Poverty, Location and 
Internal Migration.   Retrieved 18 Jan 2009, 
from http://epress.anu.edu.au/vietnam/
ch16.pdf. 



Hệ 
thố
ng 

Loại tài 
liệu 

Trong văn bản 
(in-text citation) Danh mục tài liệu (List of References) 

3.Harv
ard 

Tạp chí (Allen et al., 2008) ALLEN, J., ROBBINS, S., CASILLAS, A. & 
OH, I. (2008) Third-year college 
retention and transfer: Effects of 
academic performance, motivation, and 
social connectedness. Research in 
Higher Education, 49, 647-664. 

Sách (Anh, 2005) ANH, D. N. (2005) Internal Migration: 
Opportunities and Challenges for the 
Renovations and Development in 
Vietnam, Vietnam Asia-pacific Economic 
Center (VAPEC), The World Publisher. 

Báo cáo (Vietnam 
Authority of 
HIV/AIDS 
Control, 2004) 

VIETNAM AUTHORITY OF HIV/AIDS 
CONTROL (2004) Annual Report on 
HIV Program in Vietnam. Ministry of 
Health, Hanoi, Vietnam. 

T r a n g 
web (Australian 

National 
University, 
2003) 

AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 
(2003) Vietnam: a Transition tiger? 
Poverty, Location and Internal Migration. 
(online) Available at: 
http://epress.anu.edu.au/vietnam/
ch16.pdf [Accessed 10 March 2012]. 



Hệ 
thố
ng 

Loại tài 
liệu 

Trong văn bản 
(in-text 
citation) 

Danh mục tài liệu (List of References) 

4.Vanc
ouv
er 

Tạp chí (1) 1. Allen J, Robbins S, Casillas A, Oh I. Third-
year college retention and transfer: Effects 
of academic performance, motivation, and 
social connectedness. Research in Higher 
Education. 2008;49(7):647-64. 

Sách (2) 2. Anh DN. Internal Migration: Opportunities 
and Challenges for the Renovations and 
Development in Vietnam. Vietnam Asia-
pacific Economic Center (VAPEC): The 
World Publisher; 2005. 

Báo cáo (3) 3. Vietnam Authority of HIV/AIDS Control. 
Annual Report on HIV Program in Vietnam. 
Ministry of Health, Hanoi, Vietnam; 2004. 

T r a n g 
web (4) 4. Australian National University. Vietnam: a 

Transition tiger? Poverty, Location and 
Internal Migration. 2003 [updated 2003; 
cited 18 Jan 2009]; Available from: 
http://epress.anu.edu.au/vietnam/ch16.pdf. 



Hệ 
thố
ng 

Loại tài 
liệu 

Trong văn 
bản 

(in-text 
citation) 

Danh mục tài liệu (List of References) 

5.Num
ber 

Tạp chí [1] 1. Allen, J., et al., Third-year college retention 
and transfer: Effects of academic 
performance, motivation, and social 
connectedness. Research in Higher 
Education, 2008. 49(7): p. 647-664. 

Sách [2] 2. Anh, D.N., Internal Migration: Opportunities 
and Challenges for the Renovations and 
Development in Vietnam. 2005, Vietnam 
Asia-pacific Economic Center (VAPEC): The 
World Publisher. 

Báo cáo [3] 3. Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, 
Annual Report on HIV Program in Vietnam. 
2004: Ministry of Health, Hanoi, Vietnam. 

T r a n g 
web [4] 4. Australian National University. Vietnam: a 

Transition tiger? Poverty, Location and 
Internal Migration.  2003  [cited 18 Jan 
2009]; Available from: 
http://epress.anu.edu.au/vietnam/ch16.pdf. 



8 bước Tổng quan hệ thống	
1.  Xác định các câu hỏi cần tổng quan và phát triển 

các tiêu chí bao gồm các nghiên cứu 
2.  Tìm kiếm các nghiên cứu 
3.  Lựa chọn nghiên cứu và thu thập dữ liệu 
4.  Đánh giá nguy cơ sai lệch trong các nghiên cứu 
5.  Phân tích dữ liệu và thực hiện phân tích meta- 
6.  Báo cáo những sai số 
7.  Trình bày kết quả và các bảng "tóm tắt các phát 

hiện" 
8.  Giải thích kết quả và rút ra kết luận	



Bài tập  

n  Chia nhóm (5 người/nhóm) 
Đọc hai bài báo được dịch sang tiếng Việt. 
Xác định bài nào là bài tổng quan hệ thống. 
Phân tích điểm giống và khác nhau giữa tổng quan 

mô tả và tổng quan hệ thống 



Bài thực hành 
n  Chia nhóm 5 người/nhóm 
n  Xác định chủ đề muốn tiến hành nghiên cứu 
n  Xác định các thành phần chính trong chủ đề: ai, cái gì, (ở 
đâu, khi nào) 

n  Xác định các nguồn tìm kiếm tài liệu cho chủ đề đó 
n  Xác định các từ khóa để tìm kiếm thông tin trên mạng 
n  Tìm kiếm 5 tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề 
n  Nhập tài liệu tham khảo vào endnote 
n  Tổng hợp 5 tài liệu vào bảng tổng hợp 
n  Phác thảo cách viết tổng quan   
n  Viết 1 đoạn và trích dẫn tài liệu 
n  Đổi trích dẫn tài liệu từ Harvard sang number 


