Biểu mẫu 1

TIÊU ĐỀ THAM LUẬN (VIẾT HOA, FONT ARIAL, 14 PT)
Tác giả 1 (Arial, 11 pt)
Đơn vị công tác (Arial, 11 pt)
Tác giả 2 (Arial, 11 pt)
Đơn vị công tác (Arial, 11 pt)
TÓM TẮT
Một đoạn giới thiệu tổng quát về mục đích, phạm vi, kết quả của bài tham luận. Phần tóm tắt
khoảng 300 từ.
TỪ KHOÁ
Ghi 4 - 6 từ khoá.
ĐỊNH DẠNG BÀI BÁO
Sử dụng khổ giấy A4, căn các lề 2.5 cm (1 inch), Gutter là 0 cm.
Không sử dụng footnotes.
TIÊU ĐỀ CHÍNH
Tiêu đề chính viết hoa, in đậm, font chữ Arial 11 pt. Để 02 dòng trắng phía trên tiêu đề chính.
Để 01 dòng trắng phía dưới tiêu đề chính.
Phần nội dung sử dụng font Arial 11 pt, dòng đơn, căn đều hai bên. Giữa các đoạn văn, sử
dụng 01 dòng trắng.
Tiêu Đề Cấp 2
Tiêu đề cấp 2 viết thường, in đậm, font chữ Arial 11 pt. Để 01 dòng trắng phía trên và phía
dưới tiêu đề cấp 2.
Tiêu Đề Cấp 3
Tiêu đề cấp 3 viết thường, in đậm, nghiêng, font chữ Arial 11 pt. Để 01 dòng trắng phía trên
và phía dưới tiêu đề cấp 3.
Nội dung
Văn bản không chỉnh giãn dòng. Các đoạn văn cách nhau 1 dòng trắng.
Phương trình
Phương trình được đánh số ký hiệu phía lề phải.
A = 2 (B+C) + 1

(1)

Giải thích các ký hiệu trong phương trình.
Bảng số liệu
Tên của bảng số liệu được viết phía trên. Bảng được căn giữa văn bản. Để 01 dòng trắng
phía trên và phía dưới bảng số liệu.
Bảng 1. Giới tính của Giảng viên theo cấp lớp

Tiểu học
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông

Nam
40
60
70

Nữ
60
40
30

Tổng cộng
100
100
100

Hình ảnh, biểu đồ
Hình ảnh, biểu đồ được căn giữa. Tên hình ảnh, biểu đồ được ghi phía dưới.

Hình 1. Biểu đồ minh hoạ số lượng giảng viên nam theo cấp lớp
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Thông tin về tác giả chính:
Viết một đoạn thông tin giới thiệu về tác giả. Cung cấp địa chỉ, số điện thoại, email của tác
giả liên hệ.

