THỂ LỆ GỬI BÀI

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

1. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội công
bố các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực:
Kinh tế và Kinh doanh, Toán ‐ Vật lý, Nghiên cứu
Giáo dục, Các Khoa học Trái đất và Môi trường,
Luật học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Công
nghệ Thông tin và Truyền thông, Nghiên cứu
Chính sách và Quản lý, Khoa học Y dược có nội
dung khoa học mới, chưa đăng và chưa gửi đăng ở
bất kỳ tạp chí nào.

1. The VNU Journal of Science is a peer‐reviewed
periodical publication of the Vietnam National
University that publishes research articles in different
fields
including:
Economics
and
Business,
Mathematics ‐ Physics, Education Research, Earth and
Environmental Sciences, Legal Studies, Natural
Sciences and Technology, Computer Science and
Communication
Engineering,
Policy
and
Management Studies, Medical and Pharmaceutical
Sciences. Only papers that have not been previously
published can be accepted.
2. Manuscripts should be written and typed in
Vietnamese or English, with double spacing, using
Times New Roman font.
3. All manuscripts should contain up to 5 keywords and
an abstract of up to 200 words; manuscripts in Vietnamese
should contain abstracts in both Vietnamese and English.
4. Manuscripts should be prepared according to the
following order: Article title, Author(s), Affiliation(s),
Abstract, Keywords, Main text, Acknowledgements (if
any), References. The corresponding author should be
marked, with his/her postal address, e‐mail, telephone
and fax numbers (if any) should be provided on the first
page of the manuscript. Vietnamese names must be
written with diacritical marks.
5. References should be consecutively numbered in the
text using square brackets and arranged by number in
the Reference list.
+ References to articles must include: Authors’ Name(s),
Article Title, Journal Name, Volume, Year and the First
Page Number. Example:
[1] C.E. Fee, C.J. Hadlock, Management turnover across
the corporate hierarchy, Journal of Accounting and
Economics 37 (2004) 3.
+ References to books must include: Authors’ Names,
Book Title, Name of Publisher, Place of Publication,
and Year of Publication. Example:
[2] A.J. Mayo, N. Nohria, In their time: the greatest
business leaders of the twentieth century, Harvard
Business School Press, Boston, 2005.
For papers written in English, titles of books and
articles in languages other than English must be
referred to by an English translation with the original
titles indicated in parentheses.

2. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh,
soạn trên máy vi tính, cách dòng, sử dụng font chữ
Times New Roman.
3. Tất cả các bài báo phải có không quá 5 từ khóa và
một tóm tắt dài không quá 200 từ; các bài báo viết
bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh và
tiếng Việt.
4. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài
báo, (Các) Tác giả, Tên cơ quan của (các) tác giả, Tóm
tắt, Từ khóa, Nội dung của bài báo, Lời cảm ơn (nếu có),
Tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ
cùng với địa chỉ cơ quan, e‐mail, số điện thoại và số fax
(nếu có) trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng
Việt phải có đủ dấu thanh (kể cả đối với các bài viết
bằng tiếng Anh).
5. Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc
vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và trong
danh mục Tài liệu tham khảo.
+ Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: Tên tác giả,
Tên bài báo, Tên tạp chí, Tập, Năm xuất bản, Trang
đầu của bài báo. Ví dụ:
[1] Lê Thị Hoài Thu, Bảo hiểm thất nghiệp trong Luật
Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam ‐ đôi điều cần bàn, Tạp chí
Nhà nước và Pháp luật 11 (2008) 59.
+ Đối với các tài liệu là sách: Tên tác giả, Tên sách, Nhà
xuất bản, Nơi xuất bản, Năm xuất bản. Ví dụ:

[2] Nguyễn Hồng Dương, Điện động lực học, NXB Đại
học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội, 1982.
Nếu bài viết bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo nào
không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng
Anh và chú thích ngôn ngữ gốc trong ngoặc đơn.
Xin gửi bản thảo qua hệ thống trực tuyến của Tòa soạn
Website: https://js.vnu.edu.vn/LS
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