
THỂ LỆ GỬI BÀI 
 

1. Bài gửi đăng thông tin phải là công trình nghiên cứu của tác giả, chưa đăng và 
gửi đăng ở bất kỳ Tạp chí khác. 

2. Bài gửi đăng bằng tiếng Việt, in trên 1 mặt, không quá 7 trang A4 được định 
dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 12, dãn dòng 
1,15. Lề trên: 20mm, lề dưới 20mm, lề trái 30mm, lề phải 20mm.  

3. Các hình vẽ phải rõ ràng, chuẩn xác (font chữ thống nhất theo nội dung bài). 
Nếu bài có sử dụng ảnh phải gửi kèm ảnh gốc được định dạng png, jpg, wmf độ 
phân giải 200dpi. Hình vẽ và ảnh phải chú thích đầy đủ. Tên hình vẽ đặt ở phía 
dưới, tên bảng biểu đặt phía trên. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự. 

4. Các công thức toán học và thông số liên quan dùng phần mềm MathType hoặc 
công cụ MS-Equation 3.0 của phần mềm MS.Word (các công thức hoặc thành 
phần công thức có trên các dòng văn bản sử dụng Symbol), số của công thức đánh 
phía bên phải. 

5. Tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn trong bài và ghi theo thứ 
tự như sau: 

5.1. Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo: Tên tác giả hoặc cơ quan ban 
hành (theo thứ tự bảng chữ cái), tên sách (luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm 
xuất bản. 

5.2. Đối với các tài liệu là bài báo: Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập 
(Số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản. 

6. Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị, nơi làm việc, số điện thoại của tác giả. 
7. Bài viết phải có tên và từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh, kèm theo phần tóm tắt 
bằng tiếng Anh (tối đa 150 từ) cung cấp nội dung chính của bài viết.  

8. Cấu trúc bài báo gồm các phần: dẫn nhập, nội dung khoa học và kết luận (viết 
thành các mục riêng). Bài báo phải đưa ra các kết quả nghiên cứu mới hoặc các 
ứng dụng mới hay phải nêu được hiện trạng, những hướng phát triển cơ bản của 
vấn đề được đề cập, khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tại Việt Nam. 

9. Với bài thông tin khoa học, tin ngắn: là các bài dịch tổng thuật, tổng quan về 
các vấn đề khoa học công nghệ xây dựng, kiến trúc và hạ tầng có tính thời sự. 

10.  Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng, hình vẽ rõ nét, quy cách 
đúng theo quy định, gửi cả bản in và file mềm về phòng Khoa học và Hợp tác 
Quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, số 20B Phó Cơ Điều, phường 3, 
TP Vĩnh Long, email: nckh.mtu@gmail.com.  

11.  Ban Biên tập không trả lại bản thảo đối với những bài không được đăng. 
      Rất mong nhận được sự cộng tác của các tác giả! 
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