
 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI THAM GIA 

HỘI THẢO CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 55 

(Kèm theo Công văn số 557/NTT-KHCN ngày 21 tháng 09 năm 2019) 

 

1. Ban tổ chức nhận các bài viết có nội dung thuộc chủ đề: “Các Trường Đại học kỹ 

thuật với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Tỉnh Bến Tre” (các nội 

dung đã nêu rõ trong Thư mời viết bài) 

2. Bài viết gởi về cho Ban tổ chức theo yêu cầu sau: 

- Bài viết được hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và đơn 

vị đo lường hợp pháp do nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong 

chuyên môn hẹp. Bài viết được phân rõ phần, mục, tiểu mục. Các công thức 

viết rõ theo ký hiệu thông dụng. 

- Mỗi bài viết dài không quá 8 trang trên khổ giấy A4 (210x297mm) gồm cả hình 

vẽ, bảng số và tài liệu tham khảo. Phông chữ: Times New Roman (Unicode), cỡ 

chữ: 12pt. 

- Căn lề: trên: 2cm; dưới: 2cm; trái: 2.5cm; phải: 2cm. 

- Tên bài báo, tóm tắt bài báo được trình bày bằng tiếng Việt, nêu được nội dung 

chính, đóng góp mới của công trình. Phần tóm tắt được viết ở đầu bài báo, dưới 

phần tên tác giả khoảng 150-200 từ. 

- Nội dung bài báo phải viết bằng tiếng Việt. 

3. Mỗi bài gửi đến BTC gồm 01 bản mềm qua email Phòng Khoa hoc Công nghệ  

(clbkhcn55@ntt.edu.vn).  

4. Tài liệu tham khảo xếp theo trình tự chỉ dẫn trong bài và theo cách trình bày: 

- Nếu là tạp chí: Số thứ tự, tên tác giả, tên tạp chí, tập số, trang, (năm). 

- Nếu là sách: Số thứ tự , tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, lần và năm 

xuất bản. 

- Nếu là luận án, luận văn: Tên tác giả; tên luận án, luận văn; cơ quan chủ quan 

và năm bảo vệ 

- Nếu là kỷ yếu hội nghị, hội thảo: Tên tác giả; Tên bài báo; Đơn vị tổ chức; địa 

điểm; năm; trang. 

- Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh thì phiên âm theo quy tắc thông dụng 

sang chữ La tinh. 

- Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài. 

5. Để tiện liên hệ người viết cần ghi rõ: Họ tên, địa chỉ, học hàm, học vị, điện thoại, 

fax, email và chữ ký của tác giả vào cuối bài. 

6. Thời hạn gửi bài toàn văn đến hết ngày 25/10/2019 


