HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC
Mỗi bài báo khoa học thường có những đặc trưng riêng phụ thuộc vào quan điểm
của tác giả. Mặc dù không tồn tại một quy định cụ thể để hướng dẫn viết bài báo
khoa học nhưng cần thiết đưa ra một số quy tắc chung ít nhiều mang tính tổng quát.


Chủ đề. Khi xác định chủ đề, bạn hãy suy nghĩ tại sao lựa chọn chủ đề như

vậy? Không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân tác giả, chủ đề này có thu hút được sự
quan tâm lớn cho cộng đồng các nhà nghiên cứu kinh tế không? Nếu bạn không tin
chắc rằng công trình này của mình sẽ thú vị để kể cho bạn bè, đồng nghiệp và sinh
viên của bạn thì không nên viết.


Tên. Tên bài viết tốt phải xác định rõ ràng và đúng vấn đề nghiên cứu, đồng

thời phải đủ ngắn, dễ nhớ và dễ gây sự chú ý đối với người đọc.


Giới thiệu. Trong mục này, tác giả cần đưa ra những lý do thuyết phục về sự

ra đời của công trình nghiên cứu và tại sao người đọc phải quan tâm đến công trình
đó. Phần giới thiệu nên được bao gồm các nội dung sau: (i) tính cấp thiết về lý luận
và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; (ii) xác định được mục tiêu mà tác giả theo đuổi
trong bài viết; (iii) đưa ra những nhiệm vụ cần được thực hiện để đạt được mục tiêu;
(iv) chỉ ra những đóng góp của tác giả và (v) Lý giải tính logic trình bày trong bài
viết và không để mất đi tính logic đó trong các mục. Lưu ý rằng, việc làm quen
(trong đó có cả các người phản biện) với bài viết bắt đầu từ phần giới thiệu, do đó
nếu mục này được viết và kết cấu kém thì người đọc sẽ không quan tâm nhiều đến
những mục tiếp theo.


Tổng quan tài liệu. Có thể tách riêng thành một mục riêng biệt hoặc là một

cấu phần độc lập trong một mục khác. Tổng quan tài liệu cần giải thích ngắn gọn
tình trạng vấn đề nghiên cứu, liệt kê những thành tựu và vấn đề chưa được giải
quyết và bàn luận các đặc điểm của phương pháp luận. Tổng quan tài liệu phải khá
hẹp và tập trung vào vấn đề đang được thảo luận. Mục đích chính của tổng quan tài
liệu là cho người đọc nhận thấy được trạng thái và sự chuyển động của các nghiên
cứu trong lĩnh vực này, cũng như phác thảo vị trí của bài viết giữa những công trình
khác. Danh mục tài liệu tham khảo thường chỉ bao gồm những công trình được trích
dẫn trong nội dung bài viết.



Lý thuyết. Mục này có thể được trình bày bằng mô hình toán học hoặc dưới

hình thức mô tả. Bài nghiên cứu tốt luôn dựa trên lý thuyết, nhưng cách trình bày lý
thuyết đó trong bài viết có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau. Cuối
cùng, lý thuyết quyết định việc lựa chọn phương pháp luận.


Phương pháp nghiên cứu. Mục này thảo luận tất cả các vấn đề quan trọng

về phương pháp luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Do đó, việc mô tả “dàn trải”
phương pháp luận trong các mục khác nhau của bài viết không được hoan nghênh.
Phương pháp nghiên cứu được đề xuất sử dụng trong bài viết cần được mô tả đầy
đủ và chú thích nguồn đối với các công trình liên quan đến phương pháp luận được
thảo luận.


Dữ liệu. Mục này đặc biệt quan trọng đối với các nghiên cứu thực nghiệm có

sử dụng các bộ dữ liệu lớn hay ít phổ biến. Tác giả phải giải thích cho người đọc
bản chất và các nguồn của dữ liệu, phương pháp thu thập hoặc tạo ra chúng, đánh
giá độ tin cậy và tính đại diện, quy định các lỗi tiềm tàng liên quan đến việc đo
lường và thu thập số liệu.


Các kết quả thực nghiệm. Việc trình bày kết quả nghiên cứu thường được

bắt đầu với thống kê mô tả. Nếu công trình sử dụng phương pháp định lượng, các
kết quả nghiên cứu phải được thiết kế một cách phù hợp, dễ hiểu, dễ đọc, hàm chứa
các đánh giá về ý nghĩa, các góp ý và giải thích hợp lý.


Thảo luận các kết quả. Cần lưu ý rằng, bất kỳ tính toán và đánh giá được

đưa ra trong bài viết tự thân chúng không quan trọng. Kết quả nghiên cứu phải là
các luận cứ và bằng chứng khoa học trong việc trả lời câu hỏi nghiên cứu liên quan
đến mục tiêu của bài viết. Do đó, trong một bài viết tốt, chúng ta mong đợi việc
thảo luận các kết quả mà gắn kết chúng với vấn đề chính của bài viết, và thể hiện sự
đóng góp của tác giả trong giải quyết vấn đề.


Kết luận. Mục này đưa ra tất cả các tổng kết, tóm tắt và nhấn mạnh các việc

đã thực hiện, ghi chú những vấn đề chưa được giải quyết và vạch ra các bước
nghiên cứu tiếp theo. Nếu vấn đề được thảo luận liên quan đến chính sách kinh tế,
các khuyến nghị chính sách cần được lưu ý.



Trình bày các kết quả, bao gồm các bảng và biểu đồ. Công việc này có

vai trò quan trọng trong nghiên cứu vì sự luộm thuộm làm giảm đi ấn tượng về công
trình.
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