
 

THỂ LỆ NỘP BÀI 

 

1.  Bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Time New Roman cỡ 11, không chia cột, trình bày 

bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh, và được nộp qua Website của Tạp chí (http://jst.iuh.edu.vn) 

dưới dạng MS Word hoặc LaTeX. Tác giả cần tải mẫu trình bày bài báo trên trang Web của Tạp chí tại 

http://jst.iuh.edu.vn/index.php/jst-iuh/instruction/author/submitanarticle để tham khảo. Chiều dài 

của bài báo dạng công trình nghiên cứu (research paper) từ 6 đến 12 trang, và của bài báo dạng tổng quan 

(review paper) từ 10 đến 20 trang, bao gồm hình ảnh, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Những trường hợp 

đặc biệt khác do Hội đồng biên tập quyết định. 

2.  Bài viết phải trình bày theo thứ tự: Tiêu đề, các Tác giả, Đơn vị công tác, Tóm tắt, Từ khóa, Giới thiệu, 

Phần chính, Kết luận, Lời cảm ơn, Tài liệu tham khảo và Phụ lục (nếu có). 

3.  Tóm tắt phải được trình bày ngắn gọn, súc tích về mục đích của nghiên cứu, phương pháp sử dụng, kết 

quả thu được. Độ dài của phần này vào khoảng 80-200 từ. Tóm tắt phải nêu bật điểm mới của bài báo. 

4.  Tài liệu tham khảo phải được liệt kê theo đúng kiểu trích dẫn trong bài báo (Kiểu trích dẫn của IEEE 

đối với lĩnh vực Khoa học – Công nghệ, Kiểu trích dẫn của APA đối với lĩnh vực Kinh tế - Xã hội). Danh 

mục tài liệu tham khảo gồm: Tên tác giả, tiêu đề bài báo, tên tạp chí, tập, năm và số, số trang. Tài liệu tham 

khảo đối với sách, các báo cáo và luận văn phải bao gồm tên tác giả, tựa đề, ngày xuất bản, tên nhà xuất 

bản và nơi xuất bản. Các tài liệu tham khảo đối với các ngôn ngữ không phải tiếng Anh hoặc tiếng Việt 

phải được chuyển ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt (ngôn ngữ gốc được đặt trong dấu ngoặc đơn). 

5.  Các bảng biểu và hình ảnh minh họa trong bài báo phải nguyên bản, có ghi rõ nguồn gốc, được đặt tên 

(Bảng hoặc Hình) và đánh số theo thứ tự xuất hiện. 

6.  Các ký hiệu và công thức toán học phải được đánh máy rõ ràng. Công thức được đánh số thứ tự, số được 

canh lề phải trong cùng dòng của công thức. 

7.  Tác giả chịu trách nhiệm với các nội dung được công bố trong bài báo, rằng đây là công trình nghiên 

cứu thực thụ của tác giả, đảm bảo rằng bài báo chưa từng được công bố trên bất kì một tạp chí, hay tuyển 

tập nào trước đây và không vi phạm luật bản quyền cũng như những qui định của pháp luật. 

8.  Bài báo sẽ bị từ chối xuất bản nếu tác giả không tuân thủ theo các quy định này. 
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