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Tóm tắt:
Như tên gọi của nó, chú thích hay phụ chú trong các công trình nghiên cứu, trong sách giáo khoa,
chỉ là phần thông tin bổ sung có tác dụng lấp đầy cho phần chính văn. Nhưng để vươn tới tính
minh xác và tính quan điểm, văn bản khoa học lại không thể thiếu nó. Trên phương diện từ
nguyên, chú thích khác với chú giải, nhưng các định nghĩa về hai từ này trong các từ điển lại
không nhất quán. Trong thực tế, các nhà khoa học cũng không quan tâm đến sự khác biệt của
chúng. Đi tìm một bài viết nào đó cho khái niệm chú thích lại càng khó. Xuất phát từ tình hình đó,
bài viết dưới đây hướng đến những kiến giải cụ thể về (1) Nghĩa từ điển và nghĩa sử dụng của từ
“chú thích”; (2) Miêu tả vị trí của chú thích trong văn bản; (3) Phân tích mối quan hệ giữa đối
tượng được chú thích với lời chú thích; (4) Khảo sát hiện trạng chú thích trong các công trình khoa
học xã hội.
Từ khóa: Chú thích; Thông tin bổ sung; Vị trí của chú thích; Đối tượng được chú thích; Chú
thích trong các công trình khoa học xã hội.

Abstract:
Notation and footnote in research works and textbooks are additional explanatory information to
the main content. Additional as they are, notation and footnote are indispensable to the accuracy
and criticality of scientific and research texts. In terms of etymology, notation is different from
annotation; however, definitions of these two terms are not consistent and coherent in different
dictionaries. In reality, researchers are not concerned about this difference. Therefore, it is hard to
find a research work mainly defining notation. This article aims at (1) explaining dictionary
meaning and usage of the word notation; (2) presenting positions of notation in a text; (3)
explaining and analyzing the relationship between the word/phrase noted and its notation; (4) and
investigating the use of notation in research works in the field of social sciences.
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