
1 
 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG ĐÀO TẠO            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số: 02/TB-ĐT                                    Bình Thuận, ngày 03 tháng 01 năm 2018 

 

THÔNG BÁO  
Về việc giới thiệu Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp 

 
 
Căn cứ công văn số 3254/TCGDNN-KHGDNN ngày 29/11/2017 của Tổng cục 

giáo dục nghề nghiệp về việc giới thiệu Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp; 
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin khoa học giáo dục nghề nghiệp và 

tham gia viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp đối với các cá 
nhân, đơn vị thuộc Trường; 

Nay, Phòng Đào tạo phổ biến đến các cá nhân, đơn vị một số thông tin cụ thể 
về Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp như sau: 

1. Sơ lược về Tạp chí: 
Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp là tạp chí chuyên ngành, duy nhất về 

lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Tạp chí 
xuất bản 01 số/tháng trong đó có một số bằng tiếng Anh và phát hành rộng rãi trên 
toàn quốc với mục tiêu thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển 
khoa học giáo dục nghề nghiệp của Đảng và Nhà nước; giới thiệu, công bố kết quả 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; trao đổi, thảo luận các vấn 
đề về lý luận và thực tiễn giáo dục nghề nghiệp….ở Việt Nam và thế giới. 

2. Lợi ích khi đăng bài lên Tạp chí: 
- Được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính 0.5 điểm công trình khoa 

học; 
- Có giá trị đối với việc học thạc sĩ, tiến sĩ; 
- Là một trong các tiêu chuẩn của danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân 

dân, học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư và nhiều danh hiệu thi đua khác; 
- Được xem là tiêu chuẩn đánh giá năng lực khoa học và ứng dụng khoa học 

công nghệ đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
3. Thể lệ gửi bài viết: 
Xem Phụ lục đính kèm hoặc tham khảo tại địa chỉ http://nivt.org.vn/tap-chi/the-

le-gui-bai. 
Phòng Đào tạo thông báo đến các cá nhân, đơn vị được biết./. 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (b/c); 
- Các cá nhân, đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: ĐT. 
 
 
 

PHỤ TRÁCH PHÒNG 
 

(đã ký) 
 

Nguyễn Văn Trung 
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Phụ lục 

THỂ LỆ GỬI BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC DẠY NGHỀ 
 

1. Tạp chí chỉ nhận đăng những bài viết khoa học chưa công bố trên các báo, 
tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, ngoại trừ trường hợp đặc biệt được Tổng Biên 
tập phê duyệt; 

2. Bài viết có thể viết bằng tiếng Việt, hoặc tiếng Anh. Trường hợp bằng tiếng 
Anh thì phải có thêm bản dịch tiếng Việt; 

3. Cấu trúc bài viết 
- Tên bài viết (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); 
- Họ tên tác giả hoặc nhóm tác giả; học vị, chức danh khoa học, cơ quan công 

tác; địa chỉ email (để sau tên bài viết); 
- Tóm tắt nội dung bài viết: Khoảng 200 từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 
- Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 
- Nội dung bài viết khoảng 4.000 từ với bài tổng quan; 3000 từ với bài nghiên 

cứu đầy đủ; 1500 - 2000 từ với bài nghiên cứu ngắn, trao đổi, thông tin. Trong bài 
viết, 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 móc vuông []) - là số thứ tự 
của tài liệu xếp trong danh mục tài liệu tham khảo (theo tiêu chuẩn trích dẫn của 
IEEE); 

- Tài liệu tham khảo. 
4. Hình thức trình bày 
- Ngoài phần tiêu đề, tên tác giả và tóm tắt bài viết, bài viết yêu cầu trình bày 

trên khổ A4 theo chiều dọc, được chia 02 cột. Tên bài viết cỡ 12, in chữ đậm; nội 
dung bài viết cỡ 11; Font chữ Unicode; Line spacing exactly 14pt, Spacing 3pt, First 
line 0.6 cm, hình vẽ, đồ thị trình bày phù hợp với độ rộng cột (7.25 cm), đối với hình 
vẽ và công thức chọn chế độ single, các bảng biểu quá lớn trình bày theo trang ngang 
(Landscape); 

- Đối với các bài viết thể hiện bằng các phần mềm chuyên dụng như latex, 
ADC/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word cũng trình bày theo các khuôn 
dạng nêu trên. 

5. Tài liệu tham khảo 
- Tài liệu tham khảo sắp xếp theo vần  A, B, C. Tài liệu tiếng nước ngoài không 

phiên âm, không dịch; sốthứ tự tài liệu tham khảo đặt trong ngoặc “[]”; 
- Đối với tác giả là người Việt Nam xếp theo thứ tự A, B, C theo “tên” (không 

đảo tên lên trước họ); 
- Đối với tác giả là người nước ngoài xếp theo thứ tự A, B, C theo “họ”; 
- Đối với những tài liệu không có tên tác giả xếp thứ tự A, B, C của từ đầu tiên 

lên cơ quan ban hành tài liệu (ví dụ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, xếp theo 
vần B); 
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- Tài liệu tham khảo là sách, luận án cần ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự: 
Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, (năm xuất bản), tên sách/tên luận án, nhà xuất 
bản, nơi xuất bản hoặc tên nơi làm luận án; 

- Tài liệu tham khảo là bài viết hoặc bài trong một cuốn sách ... cần ghi đầy đủ 
các thông tin theo thứ tự: Tên tác giả, (năm công bố), "tên bài viết", tên tạp chí hoặc 
sách, tập, (số), các số trang (gạch ngang giữa 2 chữ số); 

- Tài liệu tham khảo lấy từ các website: Tên tác giả, tên tài liệu, địa chỉ đường 
dẫn đến tài liệu, ngày tháng năm truy cập. 

6. Một số quy định khác 
- Bài viết có thể gửi về Ban Biên tập bằng hình thức file dữ liệu theo địa chỉ 

Email:tapchi.khgdnn@gmail.com;  
- Tác giả hoặc tác giả chính trong nhóm tác giả cần ghi địa chỉ, số điện thoại 

vào cuối bài để liên lạc. 
  
 




