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Bài 10 

Footnote 

Trên Nền Chicago 
 

1. Thực hành Footnote 
 
Trên nền Chicago, chúng ta thực hành Footnote theo các bước sau đây. 

- Bước 1: Chọn nguồn tài liệu và nhập tất cả dữ liệu trích dẫn trước tiên trên nền 

Chicago. 

- Bước 2: Khi vừa trích xong một đoạn nào đó, đóng ngoặc kép, chọn AB1 
insert footnote theo hình dưới đây: 

 

 
 

- Bước 3: Chọn insert citation, chọn đúng tài liệu đang trích dẫn, sau đó chỉnh 

sửa theo ý mình. 

- Bước 4: Đây là phần rất quan trọng: Nếu trích tài liệu nào lần đầu tiên, xin để 
ở Footnote phía dưới phần trích dẫn đầy đủ nhất. Nếu lần thứ hai trở đi, chỉ cần 

vắn tắt theo thí dụ dưới đây:  

2. Thí dụ 

"Do lời khấn Khiết tịnh được sống trong cộng đoàn, để đáp lại tình thương của của 

Đức Kitô, chúng ta dâng hiến cho Ngài trọn vẹn bản thân mình. Chúng ta cam kết 

sống độc thân vì Nước Trời và cho Nước Trời và thực hành đức Khiết tịnh hoàn 

hảo."
1
 

"Đức Khiết tịnh 'vì Nước Trời' đã được các tu sĩ tuân giữ, phải được quý trọng như 

một hồng ân cao cả. Thật vậy, đức khiết tịnh mang lại tự do cho trái tim con người 

theo một cách thế đặc biệt để mến Chúa và yêu thương con người nồng nàn hơn."
2
 

"Tự do là khả năng, bắt nguồn từ lý trí và ý chí, có thể hành động hay không hành 

động, có thể làm việc này hoặc việc kia, và như vậy, tự mình làm những hành động 

có ý thức."
3
 

"Đời tu, với tư cách là sự thánh hiến toàn thể con người, biểu lộ trong Giáo Hội sự 

kết hôn kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thành lập, dấu chỉ của thời sẽ đến. Như thế, tu sĩ 
hoàn thành sự hiến mình trọn vẹn như hiến tế cho dâng cho Thiên Chúa."

4
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"Thiên Chúa đã tạo dựng trần gian để biểu lộ và truyền thông vinh quang của Ngài. 

Sự vinh quang mà vì đó Thiên Chúa đã tạo dựng các thụ tạo của Ngài, là để chúng 

được dự phần vào sự chân thiện mỹ của Ngài."
5
 

"Tu phục là dấu chỉ của sự tận hiến nên phải giản di và khiêm tốn, khó nghèo và đoan 

trang, nhưng cũng cần phù hợp với sức khỏe và thích nghi với từng địa phương, từng 

thời đại cũng như với nhu cầu của công tác mục vụ."
6
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