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QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC
Tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh phải tuân thủ cấu
trúc sau đây.

Phần 3: Tóm tắt

Phần 2: Thông tin về tác giả/nhóm tác giả

Phần 1: Tên bài báo

Thứ tự

Yêu cầu
 Tên bài viết (bằng tiếng Việt và tiếng Anh);
 Tên bài báo phải súc tích, phản ánh được nội dung chính của bài viết, nêu bật vấn đề
muốn giải quyết;
 Tên bài báo không nên quá 20 từ;
 Tránh viết tắt và dùng công thức tính trong tên bài.

 Tác giả 1(1), tác giả 2(2),…, tác giả (n)
(1) Thông tin về tác giả 1:
o Họ và tên
o Học hàm/học vị
o Cơ quan công tác
o Điện thoại
o Email:
(2) Thông tin về tác giả 2:
o Họ và tên
o Học hàm/học vị
o Cơ quan công tác
o Điện thoại
o Email:
………………………………………………………………………….
(n) Thông tin về tác giả n:
……
 Mục đích của tóm tắt (Summary/Abstract) bài viết là giúp độc giả nhận biết nhanh nội
dung bài viết có phù hợp với chủ đề mà họ đang quan tâm hay không;
 Tóm tắt bài viết phải ngắn gọn, cô đọng (từ 100 - 200 từ);
 Tóm tắt phải nêu lên được mục đích nghiên cứu; kết quả nghiên cứu cơ bản.
 Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Phần 4: Từ khóa
Phần 5: Nội dung bài viết
Phần 6
Tài liệu tham khảo
Phần 7
Phụ lục

 Từ khóa (Keywords) trong bài báo khoa học là những từ mà bài báo đó cho là quan
trọng đối với nội dung nghiên cứu của mình và là đặc trưng cho chủ đề của bài báo đó.
 Tác giả phải trình bày từ khóa cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 Bài báo sẽ được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu khác nhau, do đó mục đích chính của
từ khóa là nhằm giúp người đọc dễ dàng sử dụng các từ khóa này để truy cập tìm kiếm.
 Tác giả nên tuân thủ hệ thống từ khóa theo quy định chuẩn quốc tế lĩnh vực nghiên
cứu của mình.
 Trong trường hợp chưa có các quy định chuẩn, tác giả nên chọn hệ thống những từ
khóa đáp ứng những yêu cầu sau: (1) Sử dụng những cụm từ khóa gồm hai tới bốn từ;
(2) Tránh những từ khóa quá nhiều người sử dụng; (3) Thể hiện sự riêng biệt nhưng
đừng quá xa lạ; và (4) Nên lựa chọn những từ khóa được coi là quan trọng đối với tác
giả.
 Bài gửi đăng được đánh máy vi tính trên Word hoặc LaTeX với nội dung cô đọng súc
tích.
 Nếu soạn thảo trên Word dùng font Times New Roman thường cỡ 13, cách dòng kiểu
Single (before 0, after 0), giấy A4, lề trái-phải 2.5cm; lề trên-dưới 3.0cm.
 Các ký hiệu, công thức phải rõ ràng chính xác và có đánh số; biểu bảng, ảnh và hình
vẽ rõ nét để đúng chỗ.
 Tên các biểu bảng, ảnh và hình vẽ đặt ở giữa về phía dưới.
 Bài viết cần đánh số thứ tự mục và tiêu đề rõ ràng.
 Các thuật ngữ khoa học viết theo quy định chính thức của Nhà nước. Nếu dùng thuật
ngữ mới hoặc thuật ngữ chưa được dùng rộng rãi thì cần chú thích thêm bên cạnh bằng
thuật ngữ xuất xứ.
 Cách trích dẫn trong bài:
o Đối với các bài viết gửi đăng Series A: tuân thủ các quy định của Institute for
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (có phụ lục kèm theo);
o Đối với các bài viết gửi đăng Series B: tuân thủ các quy định của APA
(American Psychological Association) (có phụ lục kèm theo).
 Cách sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo:
o Đối với các bài viết gửi đăng Series A: tuân thủ các quy định của Institute for
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (có phụ lục kèm theo);
o Đối với các bài viết gửi đăng Series B: tuân thủ các quy định của APA
(American Psychological Association) (có phụ lục kèm theo).
 Mỗi trích dẫn trong bài viết phải tương ứng với danh mục tài liệu tham khảo;
 Những tài liệu tham khảo không trích dẫn trong bài không đưa vào danh mục tài liệu
tham khảo.
Trình bày các bảng biểu, phụ lục minh họa bài viết (nếu có).

