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Chương I. 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tôn chỉ và mục đích 

Thông tin Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Thông tin 

KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây) có nhiệm vụ:  

1. Phổ biến và trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức, 

nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Trường ĐHXD Miền Tây; các nhà 

khoa học và các cơ quan ngoài trường.  

2. Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ, động viên thế hệ 

trẻ tích cực nghiên cứu khoa học, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội của cả nước đặc biệt là của vùng đồng bằng sông Cửu Long; góp 

phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. 

3. Góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín và chất lượng của Nhà trường. 

Điều 2. Nội dung xuất bản  

1. Bài viết đăng trên Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây là các công 

trình nghiên cứu về các lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, môi 

trường, tài nguyên, kinh tế, luật, khoa học chính trị và các lĩnh vực liên quan khác; các 

vấn đề về đổi mới phương pháp dạy và học hoặc chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm thiết 

thực trong cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên,… hạn chế những bài sưu tầm, 

tổng hợp (bài sưu tầm, tổng hợp sẽ xem xét trước khi đăng). 

2. Bài viết đăng trên Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây là những bài 

không vi phạm quy định tại Điều 10 của Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 

20/11/2012; 

Điều 3. Đối tượng được đăng bài 

1. Ưu tiên cho bài viết của cán bộ, viên chức, nghiên cứu sinh, học viên cao học 

và sinh viên của Trường ĐHXD Miền Tây. 
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2. Cán bộ, viên chức, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của các 

Trường, Viện nghiên cứu và các cơ quan trong nước và ngoài nước. 

Điều 4. Quy trình thẩm định bài viết 

Quy trình thẩm định bài viết được gửi trực tiếp hoặc qua hộp thư điện tử người 

thẩm định, gồm: 

1. Ban Thư ký nhận bài viết trực tiếp tại phòng KH&HTQT hoặc qua hộp thư điện 

tử bbttapsan@mtu.edu.vn từ tác giả đã được đơn vị quản lý xác nhận, tiến hành kiểm 

tra nội dung và hình thức của bài viết. Tiếp nhận hoặc từ chối bài viết (có nêu lý do) và 

phản hồi trực tiếp với tác giả. 

2. Bài đạt yêu cầu ở bước 1 sẽ chuyển đến Trưởng ban biên tập xin ý kiến về việc 

giới thiệu người thẩm định cho bài viết, ngược lại sẽ có phản hồi cho tác giả. 

3. Ban biên tập mời người thẩm định bài viết và gửi hồ sơ tài liệu. 

4. Ban biên tập nhận kết quả thẩm định và chuyển đến tác giả để xem xét chỉnh 

sửa bài viết; quá trình này có thể lặp lại nhiều lần đến khi có sự thống nhất, đồng ý của 

người thẩm định và Trưởng ban biên tập. 

5. Bài viết được Trưởng ban biên tập duyệt cho đăng sẽ được biên tập bản thảo. 

Thời gian xuất bản bài viết tùy vào số lượng bài nộp của các tác giả, mức độ ưu tiên của 

bài viết do Trưởng ban biên tập quyết định. 

6. Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản. 

7. Phát hành và công bố trên website bài viết chính thức được xuất bản. 

Điều 5. Xuất bản và phát hành 

1. Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây được xuất bản 04 quý/năm. 

2. Hình thức của Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây là khổ 20 x 29 cm; 

tổng số trang của mỗi kỳ xuất bản là khoảng 180 trang; số lượng phát hành 180 quyển mỗi 

quý/năm; in tại Công ty Cổ phần In Nguyễn Văn Thảnh, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

3. Xuất bản của Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây theo giấy phép xuất 

bản tài liệu không kinh doanh được Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long cấp định 

kỳ hàng quý/năm. 

4. Nộp lưu chiểu và phát hành: Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây nộp 

lưu chiểu tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Sở Thông tin và Truyền 

thông Vĩnh Long, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐHXD Miền Tây; phát hành 

trong Trường và trực tiếp, đăng toàn văn các bài viết trên website Nhà trường:  

http://www.mtu.edu.vn để truy cập miễn phí. Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền 

Tây được phát tặng một số Trường, Trung tâm nghiên cứu và cá nhân trong nước có gửi 

bài viết cộng tác với Nhà trường. 
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Chương II. 

TÁC GIẢ VÀ THỂ LỆ GỬI BÀI 

 

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của tác giả gửi bài 

1. Tác giả gửi bài có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về thể lệ đăng bài trên 

Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây tại Điều 7, chỉnh sửa và hoàn chỉnh bài 

viết theo yêu cầu của người thẩm định và Trưởng ban biên tập (nội dung không chỉnh 

sửa phải có biên bản giải trình). 

2. Tác giả gửi bài chịu trách nhiệm về việc sắp xếp thứ tự các tác giả của bài viết 

và tên của các đồng tác giả. Vị trí tên của tác giả thể hiện tương xứng với vai trò đóng 

góp đối với công trình công bố trong bài viết. 

3. Đối với cán bộ, viên chức Nhà trường có bài viết được đăng trên Thông tin 

KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây sẽ được tính giờ tham gia hoạt động Khoa học và 

Công nghệ theo quy định của Nhà trường. 

4. Đối với cán bộ, viên chức không kiêm nhiệm công tác giảng dạy, sinh viên của 

Trường và tác giả bài viết ngoài Trường có bài viết được đăng trên Thông tin KH&GD 

Trường ĐHXD Miền Tây sẽ được tính thù lao viết bài theo quy định của Nhà trường. 

5. Thù lao viết bài được chi trả theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 

của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và Quyết 

định số 369/QĐ-ĐHXDMT ngày 01/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Tây 

về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ trong Trường 

ĐHXD Miền Tây.  Nếu bài viết có nhiều tác giả thì tác giả chính được tính 1/3 số giờ chuẩn, 

1/3 số giờ còn lại chia đều cho tất cả các tác giả (kể cả tác giả chính), cụ thể như sau: 

a. Đối với giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây, thù lao được quy đổi thành giờ chuẩn 

tham gia hoạt động Khoa học và Công nghệ:   

- Bài viết khoa học: 15 giờ/bài viết; 

- Bài viết thông tin khoa học: 05 giờ/bài viết; 

- Viết bản tin Trường: 03 giờ/quý; 

b. Đối với tổ chức, cá nhân ngoài Trường ĐHXD Miền Tây, thù lao được chi trả bằng 

tiền mặt hoặc chuyển khoản: 

- Bài viết khoa học: 500.000 đồng/bài viết. 

- Bài viết thông tin khoa học: 200.000 đồng/bài viết; 

6. Tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng Anh (ngoại trừ các giảng 

viên giảng dạy tiếng Anh), được tính thù lao viết bài tại khoản 5 và được hưởng thêm 

50% thù lao nhuận bút của bài viết đó. 
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Điều 7. Thể lệ gửi bài 

1. Bài viết có tên, phần tóm tắt và từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh (phần tóm tắt bằng 

tiếng Anh khoảng 150 từ) cung cấp nội dung chính của bài viết. 

2. Bài gửi đăng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, in trên 2 mặt, chia cột, không quá 

7 trang A4 được định dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, mã Unicode, cỡ 

chữ 12, dãn dòng 1.2, Lề trên: 15mm, lề dưới 15mm, lề trái 20mm, lề phải 15mm. Khi 

xuống dòng phải lùi đầu dòng từ 1 - 1,27cm; Số trang đánh ở giữa, phía dưới. 

3. Sử dụng ngôn ngữ viết, văn phong khoa học, chỉ viết tắt những từ và cụm từ thông 

dụng. VD: đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bê tông cốt thép (BTCT) .... 

4. Công thức, phương trình toán học dùng phần mềm Math Type hoặc công cụ 

MS-Equation 3.0 được đánh số trong dấu ngoặc đơn đặt phía lề phải. Các ký hiệu, đơn 

vị phải thống nhất trong toàn bộ nội dung bài viết và phải có chú thích. 

5. Tên bảng biểu đặt phía trên, tên hình vẽ đặt phía dưới. Các hình vẽ phải rõ ràng và 

chú thích đầy đủ. Khi đề cập đến hình vẽ, bảng biểu phải ghi rõ “... xem Hình 1.1” hoặc “... 

được nêu trong Bảng 1.1”. Bảng biểu, hình ảnh tham khảo không phải của tác giả cần ghi 

rõ trích nguồn và bổ sung vào tài liệu tham khảo. 

6. Cấu trúc bài báo gồm các phần: dẫn nhập, nội dung khoa học, kết luận (viết 

thành các mục riêng). Bài viết 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. 

7. Với bài thông tin khoa học, tin ngắn: là các bài dịch tổng thuật, tổng quan về 

các vấn đề  khoa học có tính thời sự. 

8. Tài liệu tham khảo và trích dẫn: Theo chuẩn IEEE (Institute for Electrical and 

Electronics). 

9. Trang 1 của bài viết ghi rõ các thông tin: Họ và tên, học vị, chức danh, đơn vị 

công tác, địa chỉ liên hệ (số điện thoại di động và hộp thư điện tử) để thuận lợi cho việc 

liên lạc trao đổi thông tin. Tác giả (nhóm tác giả) có quyền giới thiệu 1-3 người thẩm định 

cho bài viết nhưng việc chọn người thẩm định là do Trưởng ban biên tập quyết định. 

10. Ban biên tập chỉ nhận bài có cấu trúc đúng theo quy định (phụ lục 01), gửi cả bản 

in và file mềm về Phòng KH&HTQT - Trường ĐHXD Miền Tây, số 20B Phó Cơ Điều, 

phường 3, TP. Vĩnh Long, điện thoại: 02703. 843 821, Email: bbttapsan@mtu.edu.vn. 

11. Ban biên tập không trả lại bản thảo đối với những bài viết không được đăng và 

sẽ thông báo trực tiếp đến tác giả hoặc qua hộp thư điện tử. 
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Điều 8. Điều kiện bài viết được đăng  

1. Bài viết gửi đăng trên Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây là bài chưa 

gửi đăng trên các tạp chí hay các hình thức xuất bản chính thức khác.  

2. Bài gửi đăng phải có nội dung liên quan đến các lĩnh vực xuất bản của Thông 

tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây quy định tại Điều 2. Mỗi bài viết được đánh giá 

thông qua thẩm định độc lập (có 01 đến 02 thẩm định) và chỉ được đăng khi đã được 

sửa chữa hoàn chỉnh theo góp ý của thẩm định. Những nội dung không chỉnh sửa phải 

có biên bản giải trình và được người thẩm định, Trưởng ban biên tập chấp thuận.  

3. Ban biên tập Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền Tây không chịu trách 

nhiệm về sự trùng lập của bài viết được đăng trong Thông tin KH&GD Nhà trường với 

một hay nhiều tạp chí khác. Tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về việc đăng bài trùng 

lập với tạp chí khác (nếu có). 

4. Bài viết sau khi được hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định, chấp thuận của Trưởng 

ban biên tập, Ban thư ký sẽ biên tập bản thảo và gửi thông tin xác nhận là bài được chấp 

nhận để đăng trong quý gần nhất đến tác giả. 
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Chương III. 

THẨM ĐỊNH VÀ THÙ LAO THẨM ĐỊNH  

Điều 9. Quyền hạn, trách nhiệm của người thẩm định 

1. Người thẩm định cho bài viết là các nhà khoa học trong và ngoài Trường, có 

cùng chuyên môn với nội dung bài viết, có khả năng đánh giá chất lượng công trình 

nghiên cứu, có uy tín, có nhiều công trình nghiên cứu được công bố. 

2. Người thẩm định có trách nhiệm đánh giá nội dung khoa học của bài viết một 

cách khách quan, trung thực theo quy định của Thông tin KH&GD Trường ĐHXD Miền 

Tây và hoàn thành công việc theo đúng thời gian quy định. 

3. Thời gian, mẫu phiếu thẩm định bài viết (Phụ lục 02) được thông báo trực tiếp 

và gửi qua hộp thư điện tử đến người thẩm định. 

4. Thù lao thẩm định bài viết được chi trả theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 

14/3/2014 của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 

và Quyết định số 369/QĐ-ĐHXDMT ngày 01/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD 

Miền Tây về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong 

Trường ĐHXD Miền Tây, cụ thể như sau: 

a. Đối với giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây, thù lao được quy đổi thành giờ chuẩn 

tham gia hoạt động Khoa học và Công nghệ: 03 giờ/bài viết.  

b. Đối với tổ chức, cá nhân ngoài Trường ĐHXD Miền Tây, thù lao được chi trả bằng 

tiền mặt hoặc chuyển khoản: 300.000 đồng/bài viết. 

Điều 10. Quyền hạn, trách nhiệm và vai trò của Ban biên tập 

1. Trưởng ban biên tập có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a. Điều hành hoạt động của Ban biên tập đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm 

vụ xuất bản; 

b. Tổ chức thẩm định bài viết về hoạt động xuất bản; 

c. Ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh trước khi in phát hành; 

d. Tổ chức thực hiện việc đăng ký xuất bản và nộp lưu chiểu theo quy định.  

2. Các thành viên Ban biên tập và Ban thư ký có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a. Đề xuất với Trưởng ban biên tập về người thẩm định; 

b. Thực hiện biên tập bản thảo; 

c. Được từ chối biên tập bản thảo bài viết mà nội dung có dấu hiệu vi phạm quy 

định tại Điều 10 của Luật Xuất bản; 
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d. Không để lộ nội dung bài viết trước khi phát hành làm ảnh hưởng đến quyền lợi 

của tác giả; 

e. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập về phần nội dung xuất bản biên tập; 

f. Chấm nhuận bút, thù lao cho tác giả bài viết và người thẩm định; 

g. Tham gia các lớp tập huấn định kỳ kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên 

tập do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tổ chức; 

h. Đề xuất các giải pháp để phát triển, nâng cao chất lượng Thông tin KH&GD 

Trường ĐHXD Miền Tây; 

3. Thù lao bồi dưỡng lao động khi xuất bản Thông tin KH&GD hàng quý của  

Nhà trường. 

Thù lao được chi trả căn cứ theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 

của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và Quyết 

định số 369/QĐ-ĐHXDMT ngày 01/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây 

dựng Miền Tây về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công 

nghệ trong Trường ĐHXD Miền Tây, quy đổi thành giờ chuẩn tham gia hoạt động Khoa 

học và Công nghệ, cụ thể như sau: 

Stt 
Chi bồi dưỡng 

Ban biên tập 

Định mức giờ  

HĐ KH&CN (giờ) 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

1 Trưởng ban biên tập 5,0  

2 Thành viên trực tiếp tham gia biên tập 4,0  

3 Ban thư ký trực tiếp tham gia biên tập 3,0  
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Chương IV. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng KH&HTQT hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định này trong toàn 

Trường, phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này 

và báo cáo Hiệu trưởng Nhà trường. 

2. Trong quá trình thực hiện quy định, nếu có vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh, 

thay đổi hoặc bổ sung, các tổ chức/cá nhân liên quan báo cáo Hiệu trưởng Nhà trường 

(thông qua Phòng KH&HTQT) để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Văn Xuân 


