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Bài 4 
 

APA Style: American Psychological Association 
Kiểu Trích Dẫn Của Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ 

 

1. Giới thiệu kiểu APA 
 

 
 

2. Cách nhập tài liệu 

Chúng ta đi theo từng bước sau:  

Bước 1: Chọn nguồn tài liệu mình muốn trích như sách, báo, website… 

Bước 2: Vào References/ Insert Citation/ Add new source… để nhập dữ liệu 

Bước 3: Khi nhập xong, click OK. Dữ liệu đã được nhớ. (Muốn kiểm tra dữ liệu 

được nhớ, chỉ cần click vào Insert Citation ngay chỗ mũi tên, chúng ta sẽ nhìn thấy 

hết các tài liệu đã nhập vào). 
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Sách: 
 

 
 

 
 

Báo:  
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Website 
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3. Cách xuất hiện trong bài viết 

Để có được phần trích (Trần Thị Thanh Hương 2009) tự động, xin bạn làm theo các 

bước sau:  

Bước 1: Để con nháy ngay sau ngoặc kép chỗ bạn muốn để (Trần Thị Thanh Hương 

2009). 

Bước 2: Click Insert Citation ngay mũi tên/ click vào cuốn sách của Trần Thị Thanh 

Hương, chúng ta sẽ có ngay kết quả (Trần Thị Thanh Hương 2009) ở dạng tự động 

theo hình minh hoạ dưới đây:  
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Bước 3: Chỉnh sửa (Trần Thị Thanh Hương 2009) ở dạng tự động theo ý chúng ta: 

Click vào (Trần Thị Thanh Hương 2009), ta sẽ thấy một mũi tên, click vào mũi tên, ta 

sẽ thấy một hộp thoại nhỏ: 

 

 
 

- Edit Citation: Chỉnh phần trích dẫn - Tự động - Có thể thêm số trang ở đây. 

- Edit Source: Chỉnh phần nguồn trích dẫn - Tự động - Nếu nhập nguồn tài liệu 

sai. 

- Convert citation to static text: Đổi phần trích tự động sang cố định, chỉnh sửa 

theo ý mình. 

 
Sách: 
 

“Nét đẹp tận tụy của người nữ tu Mến Thánh Giá được diễn tả một cách rõ nét trong 

Bức Tâm thư gởi Hai Chị Mến Thánh Giá tiên khởi Anê và Paula” (Trần Thị Thanh 

Hương, 2009, tr. 190). 

Nghĩa là tác giả tên Trần Thị Thanh Hương, năm xuất bản 2009, trang 190. 

 

"Hình tượng động vật khắc trên trống đồng và các hiện tượng Đông Sơn khác được 

chia thành hai nhóm... Nhóm ở cạn: chim, hươu... Nhóm ở nước: cá, cá sấu, rắn nước, 

ếch, nhái..." ( Trần Quốc Vượng, 1996, tr. 4). 

Nghĩa là tác giả tên Trần Quốc Vượng, năm xuất bản 1994, trang 4. 

 

Báo: 
 
"Gần 5.000 con chim yến nuôi tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 

đã chết trong mấy ngày gần đây. Người nuôi chim yến và cả người dân lo lắng khi 

lần đầu tiên nhiều mẫu xét nghiệm chim yến chết dương tính với virut cúm A/H5N1" 

(Anh Vy, 2013, tr. 18).  

Nghĩa là tác giả tên Anh Vy, năm đăng bài 2013, trang 18. 

 

"Phải là bình ổn giá... Nước ta không sản xuất vàng nguyên liệu, để bình ổn giá đảm 

bảo cân dối cung cầu, chúng ta phải nhập vàng nguyên liệu thế giới dập thành vàng 

miếng bán can thiệp. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế thì giá vàng trong nước phải 

liên thông với giá vàng thế giới..." (Ngô Trí Linh, 2013, tr. 7). 

Nghĩa là tác giả tên Ngô Trí Linh, năm đăng bài 2013, trang 7. 
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Website: 
 
"Em kể, vì em học khá, bố mẹ không cho em học nhóm vì sợ bạn vượt hoặc chỉ cho 

chơi với bạn học giỏi, con nhà giàu. Có lần bạn trong lớp gọi điện đến hỏi bài, mẹ em 

không cho gặp và quay sang nói với em: 'Ngu mới bày vẽ hết cho người khác!' Thậm 

chí em còn được mẹ chỉ cách... đối phó khi có bạn nhờ giảng bài" (Hoài Nam, 2013). 

Nghĩa là giả tên Hoài Nam, phẩy, năm đăng bài 2013, không cần số trang. 

 

"Quản lý một đứa con khó gấp chục lần quản lý doanh nghiệp. Có quá nhiều yếu tố 

ảnh hưởng đến việc nuôi con. Quá trình nuôi con thì không phải lúc nào cũng suôn 

sẻ, êm đềm như mình nghĩ mà có lúc đầy bão tố, dù tình trạng vĩ mô rất ổn định" 

(Hương Giang, 2012). 

Nghĩa là tác giả tên Hương Giang, phẩy, năm đăng bài 2013, không cần số trang. 

 
4. Cách xuất hiện trong "Tài Liệu Tham Khảo" cuối bài làm 
 

Sách 

Trần Thị Thanh Hương. (2009). Tứ đức công dung ngôn hạnh theo linh đạo Đức Cha 

Pierre Lambert de la Motte. TP. HCM: NXB. Phương Đông.  

Trần Quốc Vượng. (1996). Theo dòng lịch sử. Hà Nội: NXB. Văn Hóa - Thông Tin. 

Tên tác giả, chấm, năm xuất bản, chấm, tên sách in nghiêng,chấm, thành phố, hai 

chấm, nhà xuất bản, chấm. 

 

Báo: 

Anh Vy. (2013). Lo âu chim én nhiễm H5N1. Tuổi Trẻ , 18. 

Ngô Trí Linh. (2013). Phải là bình ổn giá. Thanh Niên , 7. 

Tên tác giả, chấm, ngày tháng năm đăng bài để trong ngoặc đơn, chấm, tên bài báo, 

chấm, tên báo in nghiêng, phẩy, số trang, chấm. 

 

Website: 

Hoài Nam. (14 1 2013). Khi phụ huynh tiếp tay cho sự vô cảm của trẻ. Truy cập 24 4 

2013, từ Dân Trí: http://www.dantri.com.vn 

Hương Giang. (20 4 2012). Dạy con khó hơn điều hanh doanh nghiệp. Truy cập 21 4 

2012, từ VietNamNet: http://www.vietnamnet.vn 

Tên tác giả, chấm, ngày tháng năm đăng bài để trong ngoặc đơn, chấm, tựa bài - 

webpage in nghiêng, chấm, ngày tháng năm truy cập, phẩy, tên website, hai chấm, 

địa chỉ website, không có chấm. 

 

 



Phương Pháp Trích Dẫn - Thiên Vy - Trang 29 

 

5. Cách xuất hiện của toàn bộ tài liệu trong mục "Tài Liệu Tham Khảo" 

Muốn có được phần "Tài Liệu Tham Khảo" như dưới đây cách tự động, chúng ta vào 

References/ chọn Bibliography/ chọn Bibliography hoặc Works Cited/ cuối cùng là 

sửa chữ Bibliography hoặc Works Cited thành "Tài Liệu Tham Khảo."  

Khi làm bài, phần "Tài Liệu Tham Khảo" phải để ở trang cuối cùng, nguyên một 

trang riêng. 
 

Tài Liệu Tham Khảo 

Anh Vy. (2013). Lo âu chim én nhiễm H5N1. Tuổi Trẻ , 18. 

Hoài Nam. (14 1 2013). Khi phụ huynh tiếp tay cho sự vô cảm của trẻ. Truy cập 24 4 

2013, từ Dân Trí: http://www.dantri.com.vn 

Hương Giang. (20 4 2012). Dạy con khó hơn điều hanh doanh nghiệp. Truy cập 21 4 

2012, từ VietNamNet: http://www.vietnamnet.vn 

Ngô Trí Linh. (2013). Phải là bình ổn giá. Thanh Niên , 7. 

Trần Quốc Vượng. (1996). Theo dòng lịch sử. Hà Nội: NXB. Văn Hóa - Thông Tin. 

Trần Thị Thanh Hương. (2009). Tứ đức công dung ngôn hạnh theo linh đạo Đức Cha 

Pierre Lambert de la Motte. TP. HCM: NXB. Phương Đông. 
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Bài 5 

CÁC NGUỒN TRÍCH DẪN THEO KIỂU APA 

Xin tham khảo thêm tại: https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ 

I. AUTHOR/AUTHORS - TÁC GIẢ 

Single Author - Một tác giả 

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions 

in Psychological Science, 11, 7-10. 

Two Authors - Hai tác giả 

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: 

The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social 

Psychology, 66, 1034-1048. 

Three to Seven Authors - Ba đến bảy tác giả 

List by last names and initials; commas separate author names, while the last author 

name is preceded again by ampersand. 

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). 

There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of 

stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-

1204. 

More Than Seven Authors - Nhiều hơn bảy tác giả 

List by last names and initials; commas separate author names. After the sixth 

author's name, use an ellipses in place of the author names. Then provide the final 

author name. There should be no more than seven names.  

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., 

. . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision 

user. Technical Communication, 57, 323-335. 

Organization as Author - Tác giả là một tổ chức, hội, cơ quan 

American Psychological Association. (2003). 

Unknown Author - Không có tác giả 

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: 

Merriam-Webster. 


