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Nội dung bài giảng 

– Giới thiệu phần mềm quản lý TLTK EndNote, 

– Hướng dẫn: 

• Tạo thư viện EndNote,  

• Các bước nhập các loại tài liệu tham khảo khác nhau vào 

thư viện EndNote, 

• Cách chèn, xóa thông tin tham khảo vào bài viết và định 

dạng tài liệu, 

• Cách chỉnh sửa thông tin trong danh mục TLTK tại bài viết. 

• Cách bỏ mã code 

 



EndNote là gì? 

• EndNote là phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo 

với một số chức năng cơ bản sau: 

– Duy trì, quản lý danh mục tài liệu tham khảo, 

– Tạo danh mục tài liệu tham khảo/trích dẫn trong bài viết, 

– Xây dựng CSDL tài liệu tham khảo với các mẫu có sẵn 

theo tiêu chuẩn, 

– Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu trong bản thân thư viện và trực 

tuyến. 

– Cho phép chỉnh sửa định dạng 

 



Vì sao nên sử dụng EndNote? 

• Giúp tiết kiệm thời gian, công sức trong việc: 

– Biên soạn tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, 

– Trích dẫn theo tiêu chuẩn của các trường đại học/ các 

tạp chí/ cơ sở nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới, 

– Hạn chế nhầm lẫn, thừa hoặc thiếu tài liệu hoặc một 

tài liệu được lặp lại nhiều lần trong danh mục tài liệu 

tham khảo 

– Dễ dàng chỉnh sửa, thêm bớt tài liệu. 

 



Cài đặt bản dùng thử miễn phí 



Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu 



Tham khảo các hƣớng dẫn sử dụng trong 

thƣ xác nhận 



Lƣu ý 

• Nếu sử dụng WinXP có thể tải bản dùng thử của 

EndNote X6 tại: 

 

http://kbportal.thomson.com/display/2/index.aspx?ta

b=browse&c=&cpc=&cid=&cat=&catURL=&r=0.7

20669 

 

http://kbportal.thomson.com/display/2/index.aspx?tab=browse&c=&cpc=&cid=&cat=&catURL=&r=0.720669
http://kbportal.thomson.com/display/2/index.aspx?tab=browse&c=&cpc=&cid=&cat=&catURL=&r=0.720669
http://kbportal.thomson.com/display/2/index.aspx?tab=browse&c=&cpc=&cid=&cat=&catURL=&r=0.720669


 

Các bƣớc  

nhập tài liệu tham khảo  

vào thƣ viện EndNote 

 

 



1. Nhập mới một tài liệu tham khảo: cách 1 

Reference 

New reference 



1. Nhập mới một tài liệu tham khảo: cách 2 



2. Chọn dạng tài liệu 



Các dạng tài liệu thƣờng gặp 

• Journal Article 

• Electronic Article 

• Thesis 

• Book 

• Electronic book 

• Book Section 

• Electronic Book Section 

• Edited Book 

 

 

 

 

• Conference 

proceedings 

• Report 

• Government 

Document 

• Legal Rule and 

Regulation 

• Webpage 



3. Nhập đầy đủ thông tin cần thiết về TLTK 



4. Đóng cửa sổ nhập liệu khi đã hoàn thành 

 



Các thông tin cần thiết tối thiểu 

   về TLTK khi nhập 



BÀI TẠP CHÍ:  

Journal/ Electronic  Article 

– Author: Tên tác giả/cơ quan 

ban hành 

– Year: Năm công bố 

– Title: Nhan đề bài tạp chí 

– Journal: Tên tạp chí 

– Volume: Tập 

– Issue: Số 

– Pages: Trang (từ- đến) 

– Language: Ngôn ngữ 

 



LUẬN VĂN: Thesis 

 
Author: Tên tác giả 

Year: Năm công bố 

Title: Tên đề tài 

Place Published: Nơi 

 công bố 

University: Tên trường 

Thesis Type: Loại  

luận văn 

Language: Ngôn ngữ 

 



SÁCH: Book 

 

– Author: Tên tác giả/tên cơ 

quan ban hành 

– Year: Năm xuất bản 

– Title: Tên sách 

– Place Published: Nơi xuất 

bản 

– Publisher: Nhà xuất bản 

– Language: Ngôn ngữ 



CHƢƠNG SÁCH: Book section 

 

– Author: Tên tác giả/ tên cơ quan 

ban hành 

– Year: Năm xuất bản 

– Title: Tên chương sách 

– Book Title: Tên cuốn sách 

– Place Published: Nơi xuất bản 

– Publisher: Nhà xuất bản 

– Page: Trang (từ- đến) 

– Language: Ngôn ngữ 

 



SÁCH BIÊN TẬP: Edited 

book 

– Editor: Tên tác giả/nhóm tác 

giả biên tập 

– Year: Năm xuất bản 

– Title: Tên sách 

– Place Published: Nơi xuất 

bản 

– Publisher: Nhà xuất bản 

– Language: Ngôn ngữ 

 



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

Conference proceedings 
– Author:Tên tác giả 

– Year of conference: Năm hội thảo 

– Title: Nhan đề tài liệu 

– Conference Name: Tên hội 

thảo,hội nghị 

– Conference Location: Nơi hội thảo 

– Publisher: Nhà xuất bản 

– Pages:  Trang 

– Language: Ngôn ngữ 

 



BÁO CÁO: Report 

 

– Author: Tên tác 

giả/cơ quan ban 

hành 

– Year: Năm ban 

hành 

– Title: Tên báo cáo 

– Place Published: 

Nơi công bố 

– Language: Ngôn 

ngữ 

 



  Webpage  

 

– Author: Tác giả 

– Year: Năm 

– Title: Tên đề bài viết 

– Access Date: Ngày truy 

cập 

– URL: Nguồn truy cập 

– Language: Ngôn ngữ 

 

 



TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ, 

QUY ĐỊNH PHÁP LuẬT 

Government Document 

Legal rule and regulation 

 

– Author: Tác giả/cơ quan 

ban hành 

– Year: Năm ban hành 

– Title: Tên tài liệu 

– (Publisher: Nhà xuất 

bản) 

– Language: Ngôn ngữ 

 



Các chú ý khi nhập thông tin 

– Chọn đúng dạng tài liệu, 

– Nếu nhiều tác giả, mỗi tác giả để một dòng riêng biệt 

– Nếu là cơ quan, tổ chức, để dấu phẩy ở cuối tên, 

– Không cần nhập thông tin vào tất cả các ô, 

– Luôn phải nhập mã ngôn ngữ. 



 

CÁCH CHÈN, XÓA, CHỈNH SỬA 

THÔNG TIN VỀ TLTK 

VÀO BÀI VIẾT 



Mở thanh công cụ EndNote X7 trên bản word 



Chèn trích dẫn vào bài viết 

Mở file bài viết và để con trỏ vào nơi cần chèn 

Mở thƣ viện EndNote, nháy chuột chọn tài liệu cần chèn 

Nháy chuột vào biểu tƣợng Insert Citation để chèn tài liệu, tài liệu sẽ tự 

động đƣợc chèn vào văn bản 



Kết quả chèn: tài liệu xuất hiện ở phần văn 

bản và trong danh mục TLTK bên dƣới 



Xóa trích dẫn đã chèn 

1. Để con trỏ chuột vào vị trí trích dẫn cần xóa 



Xóa trích dẫn đã chèn 

2. Chọn Edit and Manage Citation trên thanh công cụ 



Xóa trích dẫn đã chèn 

3. Kiểm tra lại các thông tin, sau 

đó chọn Remove citation- OK 



Kết quả sau khi thao tác Xóa 



Định dạng tài liệu 

• Có thể định dạng tài liệu theo các kiểu trích dẫn 

khác nhau có sẵn trong EndNote hoặc đã được 

chỉnh sửa, 

 

• Với các kiểu trích dẫn khác nhau, cách hiển thị 

trình bày và danh mục tài liệu tham khảo sẽ 

khác nhau, 

 

 



Chọn các styles khác nhau để có các 

định dạng khác nhau 



Style Vancouver được 

khuyến nghị dùng tại ĐH 

Y tế công cộng 



Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong danh 

mục TLTK tại bài viết 

Chỉnh sửa TT về TLTK trong Thư viện EndNote 

Trong bản word, chọn Update citation and bibliography để cập nhật thay đổi 



Định dạng trong word 



Bỏ mã code 



Lƣu bản có mã code 



Bản đã bỏ code có thể chỉnh sửa nhƣ 

các văn bản word thông thƣờng 



Lƣu ý 

– Nên lưu lại bản có mã code để còn chỉnh sửa, bổ sung 

khi cần, 

– Nên đặt tên mới và lưu bản đã bỏ mã code, 

– Có thể chỉnh sửa tại bản đã bỏ mã code như file word 

bình thường nhất là đối với TLTK bằng tiếng Anh. 

 



Tài liệu tham khảo 

1. EndNote X7 quick reference guide, truy cập ngày 

10/ 11/ 2019, tại trang web http://ip-

science.thomsonreuters.com/imgblast/en/enx7_q

rc_en.pdf. 

2. EndNote X7 training materials, truy cập ngày 12/ 

11/ 2019, tại trang web 

http://endnote.com/training. 

 



CÂU HỎI & GIẢI ĐÁP 

 


