THỂ LỆ VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG
TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT
1. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất đăng các công trình nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ
phục vụ các ngành Mỏ, Địa chất, Dầu khí, Cơ điện, Môi trường, Trắc địa, Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Công nghệ
thông tin. Giới thiệu những tiến bộ mới, các chuyên đề khoa học và đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ thuộc các chuyên ngành đào tạo của Trường mà các thông tin này chưa đăng trên bất kỳ một ấn phẩm nào.
2. Bản thảo được soạn thảo sử dụng phần mềm Microsoft Word font chữ tiêu chuẩn Times New Roman, cỡ chữ 12, lề
trên, lề dưới, lề phải, lề trái đều bằng 3cm, khổ giấy A 4 (210 x 297mm) được gửi qua Email hoặc có thể nộp trực tiếp
trên trang điện tử của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất tại địa chỉ: http://tapchi.humg.edu.vn/. Bài báo viết
bằng tiếng Việt kèm theo phần tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 200-300 từ.
3. Thứ tự sắp xếp một bài báo gửi đăng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất:
- Tên bài báo (chữ thường đậm cỡ chữ 14, font Times New Roman).
- Họ và tên tác giả (chữ thường, tên viết hoa, cỡ chữ 12, font Times New Roman).
- Nơi công tác, địa chỉ email của tác giả (chữ thường cỡ chữ 11, font Times New Roman).
- Tóm tắt nội dung bài báo (chữ thường viết nghiêng cỡ chữ 11, font Time New Roman khoảng 200 đến 300 từ).
- Các từ khóa (keywords)
- Nội dung bài báo cần phân rõ phần, mục, có đánh số thứ tự bằng chữ số thường, không có trích dẫn tài liệu bằng số,
lời văn súc tích trong sáng và phải đầy đủ các nội dung sau:
+ Tóm tắt: Nêu ý tưởng và nội dung tóm tắt của bài báo (phần tóm tắt không có từ viết tắt, không có công thức và
không có trích dẫn tài liệu tham khảo)
+ Mở đầu: Nêu tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề;
+ Giải quyết vấn đề: Nêu phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện được;
+ Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
+ Lời cảm ơn (nếu có)
+ Tài liệu tham khảo (chỉ liệt kê các tài liệu đã được trích dẫn trong bài báo, các tài liệu trích dẫn phải có nguồn gốc rõ
ràng, đã thông qua hội đồng thẩm định, phản biện và được xuất bản trước đó).
- Abstract (dịch tên bài báo, tên tác giả, cơ quan công tác và tóm tắt nội dung bài báo ra tiếng Anh).
- Cuối trang 1 ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên tác giả, địa chỉ công tác, điện thoại và địa chỉ Email.
4. Công thức được viết theo Equation Editor hoặc Math Type và đánh số thứ tự về phía bên phải. Các hình vẽ phải theo
đúng quy định vẽ kỹ thuật, kích thước không quá 15 x 20 cm. Các bài có đưa bản đồ từng vùng hoặc cả nước cần vẽ
theo mẫu chính xác, đúng quy cách hiện hành, có thước tỷ lệ. Các hình vẽ, bảng biểu phải đánh số thứ tự và ghi lời chỉ
dẫn rõ ràng, sắc nét. Độ phân giải đòi hỏi của các hình vẽ màu sắc liên tục (300 dpi), các hình vẽ có dạng đường nét
(800dpi), các hình vẽ dạng hỗn hợp (700 dpi).
5. Tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo. Tên tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo (sách hoặc
báo cáo khoa học). Tên tài liệu, số hiệu (nếu là bài báo và sách) hoặc tên Hội nghị, Hội thảo, ngày và nơi họp (nếu là
báo cáo khoa học), nơi xuất bản. Từ trang… đến trang…. Tác giả có thể xem thêm tại : http://tapchi.humg.edu.vn/
Lưu ý: Họ và tên tác giả (nên xếp theo thứ tự chữ cái của họ rồi đến chữ tiếp theo), khi bài viết có nhiều tác giả cần ghi
đầy đủ các tác giả đó. Văn liệu thuộc hệ chữ Latinh thì giữ nguyên gốc. Trường hợp văn liệu là chữ Slavơ, chữ tượng
hình hoặc chữ Arập thì dịch sang tiếng Việt và kèm theo ghi chú thuộc tiếng gì ở cuối mục.
6. Bài gửi đăng cần có ý kiến cho phép công bố của đơn vị chủ quản trực tiếp. Bài sẽ được ít nhất 01 uỷ viên trong Ban
biên tập Tạp chí và 02 phản biện đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố ở Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ Địa chất.
7. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất sẽ chỉ đăng các bài đáp ứng các yêu cầu nói trên. Bài không đăng không trả
lại bản thảo.
8. Tất cả các giả có bài được được đăng trên Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất được biếu 01 bản tạp chí đăng
bài đó và được hưởng mọi quyền lợi theo chế độ hiện hành.
Thư góp ý kiến và bài gửi đăng xin gửi theo địa chỉ sau:
Phòng Xuất bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Tel: 04.32191509; Email: tapchi@humg.edu.vn

Tác giả gửi bài viết cho số chuyên đề “Thách thức của địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí”
theo địa chỉ: TS. Phạm Văn Tuấn, Bộ môn Địa chất dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức
Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 09 34.388.458
Fax: 04 38.388.633
Email: diachatdaukhi.humg@gmail.com
Thời hạn nộp bài và nhận đăng bài:
- Nộp Tóm tắt bài báo: 31/01/2017;
Thông báo tóm tắt được chấp nhận: 07/02/2017;
- Nộp Toàn văn bài báo: 28/02/2017;
Thông báo bài báo được nhận đăng: 15/04/2017.

