
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 669 /TB-ĐHTN-KH&QHQT Đắk Lắk, ngày 04 tháng 5 năm 2015 

 

THÔNG BÁO 
V/v Ban hành định dạng bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên 

 

Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ & Quan hệ Quốc tế năm 2015 

của trường Đại học Tây Nguyên; 

Theo đề nghị của Ban Biên tập và Ban Thư ký Tạp chí Khoa học trường Đại học 

Tây Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung qui định liên quan định dạng bài báo khoa học đăng 

trên Tạp chí Khoa học của Nhà trường; 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng trình bày và nội dung các bài báo đăng trên 

Tạp chí Khoa học của Nhà trường, Hiệu trưởng thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên 

trong trường và các tác giả/nhóm tác giả có nhu cầu gửi và đăng bài báo tại Tạp chí Khoa 

học Nhà trường như sau: 

1. Ban hành kèm theo Thông báo này là Qui định về Định dạng bài báo đăng 

trên Tạp chí Khoa học của Nhà trường; 

2. Tất cả các bài báo gửi đăng trên tạp chí Khoa học của Nhà trường phải tuân 

thủ nghiêm túc theo quy định về định dạng này. Ban Biên tập và Ban Thư ký Tạp 

chí có quyền từ chối không nhận bài, không gửi phản biện hoặc không nhận đăng 

các bài báo không thực hiện đầy đủ theo mẫu định dạng; 

3. Qui định về định dạng này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế cho 

nội dung được qui định tại Điều 22, Chương 5 trong Qui định Quản lý Hoạt động 

Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế được ban hành kèm theo Quyết định số 

1918/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên ngày 

24 tháng 10 năm 2012. 

 Yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên và các tác giả/nhóm tác giả có nhu cầu gửi bài 

nghiêm túc thực hiện! 

 

 Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Các đơn vị; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng (để báo cáo);  
- Lưu: HCTH, KH&QHQT.  (Đã ký) 

 

 PGS. TS. TRẦN QUANG HÂN 

 

  


