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Tạp chí điện tử
Khoa học và Công nghệ Giao thông
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Tên Bản Thảo Bài Báo
(Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 16, giãn dòng 1.2, chữ
đậm, Spacing 12pt Before, 12pt After)
Tác giả đầu tiên 1, Tác giả thứ hai. 2, Tác giả thứ ba1,2,*
(Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 11, giãn dòng 1.2, chữ
thường, Spacing 12pt Before)
Bộ môn/Khoa, Đơn vị công tác, địa chỉ và mã bưu điện đầu tiên
Bộ môn/Khoa, Đơn vị công tác, địa chỉ và mã bưu điện đầu tiên
(Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 12, in nghiêng, giãn dòng
1.2,)
1
2

Thông tin bài viết

Tác giả liên hệ:
Địa chỉ E-mail:
author@institute.xxx
Ngày nộp bài: 00/00/20xx
Ngày chấp nhận:00/00/20xx
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Tóm tắt: Tóm tắt phải dài khoảng 150 đến 300 từ và bằng chữ in thường.
Tóm tắt nên nêu rõ chính xác toàn bộ công việc nghiên cứu bao gồm các
kết quả cần thiết, mục đích, phương pháp và chính thu được, kết luận.
Không trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần tóm tắt. Phần tóm tắt được
viết trong cùng một đoạn văn, không xuống dòng.

(Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 11, giãn dòng 1.2, chữ
thường, Spacing 12pt Before)

Từ khóa: khoảng 5 đến 7 từ, cách nhau bởi dấu chấm phảy, bằng tiếng
Việt, chữ thường. (Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 11,in
nghiêng, giãn dòng 1.2, cuối dòng có dấu chấm)

1. Giới thiệu
Phần giới thiệu cần cung cấp cho Người đọc
những thông tin cơ bản cần thiết để hiểu được chủ
đề nghiên cứu; chỉ ra được những hạn chế của các
công trình nghiên cứu liên quan trước đó; xác định
được lý do để tiến hành nghiên cứu và những đóng
góp về mặt lý thuyết và ứng dụng; trình bày được
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mục tiêu nghiên cứu, phương pháp luận, phương
tiện nghiên cứu và các kết quả chính thu được.
Bài báo thường có nhiều mục lớn và được đánh
số theo thứ tự 1. , 2. , 3. Ví dụ ( 1. Giới thiệu, 2.
Phương pháp/ Phân tích, 3. Thí nghiệm, 4.
Thảo luận và 5. Kết luận) và có nhiều mục nhỏ
được đánh số theo thứ tự: 2.1., 2.1.1....
Tên mục cần được viết ngắn ngọn, chứa đựng
www.jstt.utt.edu.vn/index.php/en
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các thông tin mục đó, tránh viết quá ngắn, quá
chung chung hoặc viết quá dài, quá chi tiết.
Bản thảo được soạn thảo bằng phần mềm
Microsoft Word, hai cột trên khổ A4 (21 x 29,7
cm); font chữ Times New Roman; cỡ chữ 12 giãn
dòng 1.2. thụt lề 0.42cm, cách lề 1.83 cm.
Tài liệu tham khảo được đánh số theo thứ tự
xuất hiện trong bài báo và được đặt trong dấu
ngoặc vuông theo dạng Number, ví dụ [1-4] hoặc
[1, 3, 11].
2. Phương pháp/Phân tích
2.1. Hình ảnh

Hình ảnh phải được tạo ra từ tác giả phải thể
hiện rõ ràng, không bị nhòe, mờ, méo mó và có độ
phân giải tối thiểu của hình ảnh là 300 dpi. Hình
ảnh sử dụng từ nguồn khác phải có trích dẫn và
không vi phạm bản quyền.
Vị trí hình ảnh phải đặt vào giữa và gần với
phần miêu tả của tác giả. Chú thích đặt ở phía dưới
của hình ảnh và căn giữa theo (Hình 1.), phông
Time New Roman, cỡ 11, trường hợp gồm nhóm
một số hình riêng thì cần có tên riêng cho từng
hình, như được chỉ ra ở Hình 1. (a) và (b). Cuối
dòng chú thích có dấu chấm.
Tác giả nên để cỡ chữ trên hình cùng cỡ chữ
trong bài báo và để chữ thường hoặc chứ đậm.

Hình 1. Mối tương quan giá trị của các chỉ số.

2.2. Bảng biểu
Bảng phải được trình bày rõ ràng, thống nhất
định dạng; sử dụng đường kẻ ngang (không dùng
đường kẻ đứng); được chú thích rõ ràng; viết bằng
chữ Times New Roman, cỡ chữ 11, chữ thường,
Tên bảng đặt ở trên bảng, có đánh số thứ tự,
bằng chữ thường, căn giữa. Vị trí hình ảnh phải
đặt vào giữa và gần với phần miêu tả của tác giả.
Chú thích đặt ở phía trên của bảng và căn trái theo

(Bảng 1.). Cuối dòng chú thích có dấu chấm.
Phần giải thích kí hiệu viết tắt của bảng biểu
viết dưới bảng và căn trái ,được viết bằng chữ
Times New Roman, cỡ chữ 11, chữ thường,
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Bảng 1. Tóm tắt dữ liệu thu được từ hình vuông nhỏ nhất phù hợp với Eq. (20) cho ba hệ thống được chọn.
Redox
moiety

Diluent

Method

k0 (s-1)

Ei0’ V vs SSCE



fwhm (V)a

R1

D1

ILIT

3.4 x 104

0.495

95

-

CV

3.3 x 104

0.474

100

0.103

ILIT

6.0 x 104

0.340

24

-

CV

6.1 x 104

0.346

24

0.112

ILIT

3.2 x 106

0.328

12.0

-

CV

3.2 x 106

0.324

12.1

0.121

R2

D2

R3

a

D3

Giải thích chữ viết tắt trong bảng.

2.3. Tên mục
Công thức được soạn thảo bằng công cụ
MathType hoặc Microsoft Equation. Ký hiệu chữ
phải in nghiêng, ký hiệu số, các ký hiệu khác phải
in đứng. Số thứ tự của công thức được để trong
ngoặc đơn, đặt ở phía bên phải của công thức,
Công thức được đặt phía bên trái.
Ví dụ, công thức như sau:
𝐸⃗

𝜌=

𝑚
⃗⃗
𝐸
) +(1−𝑃))
𝐸𝐶

(1)

𝐽𝐶 (𝑇=const.)⋅(𝑃⋅(

trong đó, E là chu kỳ dao động riêng của kết cấu
(đơn vị là giây); T là đỉnh gia tốc nền thiết kế lớn
nhất trên nền đất loại A (m/s2).
Chú ý, khi giải thích cụm từ “trong đó” không
được viết hoa ký tự đầu.
Sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế (SI): Đơn vị
lực là kN, N; đơn vị chiều dài là m, cm, mm...
3. Kết luận
Kết luận được trình bày một cách cô đọng từ
các kết quả nghiên cứu chính đạt được, tránh nói
quá về tầm quan trọng đạt được của nghiên cứu.
Kết luận phải phù hợp với các mục tiêu nghiên cứu

và trong phạm vi nghiên cứu được nêu trong phần
giới thiệu. Hạn chế của nghiên cứu có thể được
lưu ý trong phần kết luận.
Lời cảm ơn
Lời cảm ơn cần chỉ rõ nghiên cứu được tài trợ
bởi các tổ chức hoặc cá nhân dưới dạng đề tài, dự
án nghiên cứu; có mã số cụ thể.
Tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tài chính
(hoặc hỗ trợ thiết bị thí nghiệm,…) của … (viết
tên cơ quan hỗ trợ) cho đề tài (hoặc dự án) “viết
tên đề tài hoặc tên dự án được để trong ngoặc
kép”, mã số… (viết tên mã số đề tài hoặc dự án).
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo phải được đánh số theo thứ
tự xuất hiện trong văn bản. Tác giả nên chuẩn bị
các tham chiếu với gói phần mềm thư mục, chẳng
hạn như EndNote, giới thiệu hoặc Zotero để tránh
gõ sai lầm và các tài liệu tham khảo trùng lặp
Số lượng tài liệu tham khảo khuyến nghị tối
thiểu là 10. Nên trích dẫn các bài báo thuộc Tạp
chí uy tín và hạn chế trích dẫn trang website. Nếu
tài liệu tham khảo có DOI, thì để cuối dòng.
Các tài liệu tham khảo trên tạp chí nên được
định dạng theo kiểu bắt buộc ví du như đối với các
4
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bài báo [1], sách [2], sách nhiều tác giả [3], kỷ yếu
[4], trao đổi cá nhân [5] và tiêu chuẩn [6] được
hiển thị trong Tài liệu tham khảo bên dưới.
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releases of science journal articles and subsequent
newspaper stories on the same topic. Jama, 280(3),
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(1999).
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GloverandP.M.
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(2010).
communications. Pearson Education.
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