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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2021 

 

THỂ LỆ  

VỀ CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ  

ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM 

 

1.Khái quát về Tạp chí Cơ khí Việt Nam:         

            Tạp chí Cơ khí Việt Nam là cơ quan báo chí thực hiện ngôn luận - lý luận của 

Tổng hội Cơ khí Việt Nam, đồng thời là tiếng nói, kênh thông tin chính thống của 

ngành Cơ khí Việt Nam. Tạp chí cũng còn là diễn đàn nghiên cứu khoa học của các 

nhà quản lý-khoa học-chuyên gia-nghiên cứu sinh, học viên cao học, … trên cả nước, 

do đó đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ISSN 2615 - 9910 (mã số chuẩn quốc 

tế đối với xuất bản phẩm nhiều kỳ) và Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công 

nhận tính điểm công tình khoa học-bài báo khoa học.  

Tạp chí Cơ khí Việt Nam có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển, hoạt động của ngành 

Cơ khí Việt Nam; công bố công trình khoa học, kết quả nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ, chuyên đề khoa học và công nghệ có hàm lượng khoa học và giá trị thực 

tiễn cao của nhà quản lý-khoa học-chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên 

cao học, … trong ngành Cơ khí và liên quan đến lĩnh vực Cơ khí. Ngoài ra, Tạp chí 

cũng còn là nơi công bố những phát minh, sáng chế, kết quả, thành tích, điển hình tiên 

tiến trong hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý, đào tạo và sản xuất, kinh doanh 

lĩnh vực Cơ khí ở trong và ngoài nước tới đông đảo bạn đọc. 

2.Việc công bố công trình khoa học / đăng bài báo khoa học trong ngành Cơ khí 

và liên quan đến lĩnh vực Cơ khí trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam: 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam nhận công bố công trình khoa học / đăng bài báo 

khoa học trong ngành Cơ khí và liên quan đến lĩnh vực Cơ khí của nhà quản lý-

khoa học-chuyên gia-nghiên cứu cứu sinh, học viên cao học,… trên Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam (bản in giấy), gồm:  1Cơ khí Chế tạo máy, 2Cơ khí Quốc phòng, 3Cơ 

khí Giao thông, 4Cơ khí Nông-lâm nghiệp, 5Cơ khí Xây dựng, 6Cơ khí Thủy sản, 
7Cơ khí Địa chất, 8Cơ khí Hóa chất, 9Cơ khí Bảo quản chế biến nông lâm thủy sản, 
10Cơ khí Động cơ đốt trong, 11Cơ khí Ô tô - Máy kéo, 12Cơ khí Máy thủy khí, 13Cơ 

khí Công nghệ nhiệt lạnh, 14Cơ khí máy năng lượng, 15Cơ khí Công nghệ dệt, 16Cơ 

khí Công nghệ cắt may, 17Cơ khí Cơ-điện tử, 18Cơ khí Kỹ thuật hệ thống công 

nghiệp, 19Cơ khí đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu chuyển giao. 

3.Thể lệ về công bố công trình khoa học / đăng bài báo khoa học trong ngành Cơ 

khí và liên quan đến lĩnh vực Cơ khí trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Do đó, công 

trình khoa học / bài báo khoa học khi được đăng trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam 

phải đảm bảo các yêu cầu, như sau:  

3.1.Yêu cầu chung: Công trình khoa học / bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam phải là kết quả nghiên cứu gốc; bài báo tổng quan hoặc bài viết thông tin 

khoa học (short communications). 

3.2.Bản thảo: Bài báo đăng trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam, gồm có các phần:  

1. Tên bài báo (bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh). 
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2. Tên tác giả, đồng tác giả (kèm theo ghi chú về chức danh khoa học, học hàm, 

học vị, tên cơ quan công tác, email). 

3. Tóm tắt bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh không quá 350 từ (bao gồm có 

từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh, đối với cụm từ khóa có khoảng 5 - 15 từ khóa). 

4. Đặt vấn đề. 

5. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. 

6. Kết quả và thảo luận (có thể tách thành 2 phần riêng biệt: Kết quả, Thảo 

luận). 

7. Kết luận. 

8. Tài liệu tham khảo (trích dẫn theo đúng quy định bài báo quốc tế). 

Bảo thảo được soạn trên máy vi tính, sử dụng Unicode, kiểu chữ Time New 

Roman, cỡ chữ 14, trên giấy A4 - một mặt, chế độ dãn dòng: “1.5 lines spacing”, căn 

lề trái phải mỗi bên: 3 cm, căn lề trên dưới: 2,5 cm, chế độ lề: “justified”. Dung lượng 

mỗi bài báo khoảng 1.600-2.500 từ. Các đồ thị, hình và ảnh cần trình bày rõ ràng. 

Các thuật ngữ khoa học nếu chưa được Việt hóa thì ưu tiên dùng nguyên bản 

tiếng Anh. Các ký hiệu viết tắt cần phải giải thích khi xuất hiện lần đầu. 

Thứ tự bảng và hình được đánh số theo trình tự trong bài, không đánh theo thứ 

tự đề mục. Không được viết tắt các tiểu mục, tên bảng, hình vẽ. Tên bảng được ghi 

bên trên bảng, tên hình vẽ được ghi bên dưới hình. Chú thích in nghiêng. 

Chỉ có những tài liệu được trích dẫn thực sự trong nội dung bài viết mới đưa 

vào phần tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự trích dẫn (tài 

liệu tiếng nước ngoài được sắp xếp theo họ của tác giả, tài liệu tiếng Việt sắp xếp theo 

tên tác giả) và theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc đơn (…), tên sách, 

tên nhà xuất bản, nơi xuất bản (đối với sách), hoặc tên bài báo, tên tạp chí, tập, số (đối 

với bài báo), trang đầu và trang cuối của tài liệu. Đối với những tài liệu không có tác 

giả thì xếp theo chữ cái của từ đầu tiên của cơ quan ban hành tài liệu. Trong bản thảo, 

ở những nội dung tác giả đã tham khảo hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu từ các tài liệu 

khoa học khác, cần đánh dấu bằng số (đặt trong dấu […]) - là số thứ tự của tài liệu xếp 

trong danh mục các tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần ghi theo ngôn ngữ gốc, 

không phiên âm, không dịch. 

3.3.Gửi hoặc nộp bài: Bản thảo gồm 2 bản in và 1 bản điện tử. Khi đăng kí nộp bài, 

các tác giả có thể đề xuất 2 phản biện. Việc chọn các phản biện chuyên môn phù hợp 

thuộc quyền của Hội đồng Biên tập Tạp chí Cơ khí Việt Nam. 

3.4.Phản biện: Sau khi nhận bài viết gửi đăng đúng với Thể thức quy định của Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, Hội đồng Biên tập sẽ gửi bài viết cho các phản biện. 

Những bài viết được chấp nhận đăng, các tác giả sẽ nhận được thư phản hồi của 

Hội đồng Biên tập với thời gian sửa chữa được yêu cầu tùy theo chất lượng của bài 

viết. Bản sửa chữa lần cuối của tác giả sẽ được coi là bản gốc.  

Bản thảo có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua E-mail của Tạp chí. 

Quý tác giả muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với TÒA SOẠN: 

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM 

Địa chỉ: Số 4 Phạm Văn Đồng (trong Viện Nghiên cứu Cơ khí), Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3792 0650 - 0904 177 637  /  0982 254 465     

Email: Tcckvn.bbkh@gmail.com  

Website: cokhivietnam.vn  /  tapchicokhi.com.vn    
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cokhivietnam.vn
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