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K ínhăg穎i: CácăLiênăchiăđoàn và chiăđoànătr詠căthu瓜c 
  

Ban T鰻 ch泳c (BTC) H瓜i ngh鵜 Khoa h丑c tr飲 Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c thông báo: 
Hi羽n nay, BTC đã nh壱n đ逢嬰c 31 phi院u đ<ng ký tham gia H瓜i ngh鵜 c栄a các đ挨n v鵜. Tuy 
nhiên các b違n đ<ng ký ch栄 y院u thu瓜c l┄nh v詠c khoa h丑c xã h瓜i, r医t ít các bài thu瓜c l┄nh 
v詠c t詠 nhiên, s嘘 l逢嬰ng sinh viên đ<ng ký tham gia còn r医t h衣n ch院 (c映 th吋: Toán:0; V壱t lý 
công ngh羽: 4; Hóa h丑c:1; KHSS:3; KHMT&TA: 6; V<n-XH:7; Lu壱t-QLXH:3; L鵜ch s穎:8. 
S嘘 cán b瓜 gi違ng viên đ<ng ký:21; sinh viên:10). 

Ban Ch医p hành Aoàn tr逢運ng yêu c亥u các đ挨n v鵜 ti院p t映c tri吋n khai thông báo r瓜ng 
rãi đ院n toàn th吋 cán b瓜, gi違ng viên và sinh viên thông tin v隠 H瓜i ngh鵜 và ti院p t映c đ瓜ng 
viên, tuyên truy隠n, cho tri吋n khai đ<ng ký tham gia H瓜i ngh鵜, đ隠 ngh鵜 đ員c bi羽t h逢噂ng đ院n 
các đ嘘i t逢嬰ng là sinh viên đang làm đ隠 tài NCKH. 

- Th運i gian g穎i qua Email b違n đ<ng ký và tóm t逸t báo cáo: Tr逢噂c ngày 20/03/2016 
- Th運i gian g穎i toàn v<n báo cáo (bao g欝m 01 b違n m隠m g穎i qua Email, và 02 b違n 

c泳ng đ吋 g穎i H瓜i đ欝ng khoa h丑c ph違n bi羽n): Tr逢噂c ngày 01/04/2015 
A鵜a ch雨 nh壱n bài: V<n phòng Aoàn thanh niên - H瓜i sinh viên, t亥ng 1 Nhà Hi羽u b瓜, 

Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c – A衣i h丑c Thái Nguyên. AT: 02803.904.321 
A鵜a ch雨 Email nh壱n bài:  khoahoctre.tnus@gmail.com 
 

  
N挨iănh壱n: 
- A違ng u益, BGH (đ吋 bc);                                       
- Nh逢 kính g穎i (đ吋 t/h);          
- L逢u VP. ATN.    
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TH韻ăL烏ăTHAMăD衛 
H浦IăNGH卯ăKHOAăH窺CăTR引ăTR姶云NGăA萎IăH窺CăKHOA H 窺C 

LＺn thと I - N<m 2016 
A吋 đ逢嬰c in trong K益 y院u c栄a H瓜i ngh鵜 Khoa h丑c tr飲 tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c l亥n 

th泳 nh医t, các báo cáo b逸t bu瓜c ph違i tuân th栄 nh英ng quy đ鵜nh d逢噂i đây: 
A. Quyăđ鵜nh chung 

1. Bài báo khoa h丑c có th吋 vi院t b茨ng ti院ng Vi羽t, ho員c ti院ng Anh. Bài bào vi院t b茨ng 
ti院ng Vi羽t ph違i có ph亥n tóm t逸t b茨ng ti院ng Anh, bài bào vi院t b茨ng ti院ng Anh ph違i 
có ph亥n tóm t逸t b茨ng ti院ng Vi羽t. 

2. Bài báo là k院t qu違 c栄a các công trình nghiên c泳u khoa h丑c (đ隠 tài sinh viên nghiên 
c泳u khoa h丑c, đ隠 tài nghiêu c泳u khoa h丑c các c医p), các phát hi羽n khoa h丑c m噂i, 
các nghiên c泳u khoa h丑c liên quan đ院n l┄nh v詠c chuyên ngành và liên ngành. 

3. Bài báo đ違m b違o là công trình khoa h丑c m噂i, ch逢a công b嘘 trên các báo, t衣p chí 
khoa h丑c trong n逢噂c và qu嘘c t院. 

4. Ngôn t瑛 s穎 d映ng trong bài báo ph違i đ違m b違o tính khoa h丑c, trình bày rõ ràng, d宇 
hi吋u và logic. Các ch英 vi院t t逸t ph違i có chú thích các t瑛 g嘘c. 

5. Báo cáo g穎i v隠 Ban t鰻 ch泳c g欝m file m隠m (d衣ng Word) và 02 b違n in đúng h衣n, 
đ違m b違o các quy đ鵜nh v隠 th吋 th泳c và k悦 thu壱t trình bày v<n b違n.  

B. Yêu c亥u v隠 th吋 th泳c và k悦 thu壱t trình bày 
1. Hình th泳c chung trình bày báo cáo 

 Bài báo cáo khoa h丑c đ逢嬰c so衣n th違o b茨ng ph亥n m隠m Microsoft Office Word, 
phông ch英 Times New Roman. M厩i bài vi院t không quá 8 trang (k吋 c違 hình v胤, 
b違ng s嘘 li羽u và tài li羽u tham kh違o).  

 Bài báo yêu c亥u ph違i trình bày trên kh鰻 A4 theo chi隠u d丑c, v噂i các thông s嘘 
PageSetup c映 th吋 nh逢 sau: Top: 2.5cm, Bottom: 2.5cm, Left: 3.0cm, Right: 2.5cm. 
Tiêu đ隠 bài báo c叡 13, ch英 in đ壱m; n瓜i dung bài báo c叡 12; Font ch英 Unicode; 
Line spacing exactly 16pt, Spacing 3pt, First line 0.6cm; hình v胤, đ欝 th鵜 trình bày 
phù h嬰p v噂i đ瓜 r瓜ng và ch丑n ch院 đ瓜 single. 

2. B嘘 c映c và gi噂i h衣n c栄a báo cáo 
2.1. Tiêuăđ隠 báo cáo: Tiêu đ隠 báo cáo đ逢嬰c đ逢嬰c trình bày b茨ng ch英 in hoa, đ壱m 

đ泳ng, c叡 ch英 13 và c<n gi英a v<n b違n. 
2.2. Tác gi違 ho員c nhóm tác gi違 và đ鵜a ch雨: Ph違i ghi đ亥y đ栄 tác gi違 ho員c nhóm tác 

gi違 tham gia nghiên c泳u đ隠 tài. Tác gi違 c栄a báo cáo trình bày phía d逢噂i tiêu đ隠 
báo cáo, c<n l隠 trái, ch英 in đ壱m và cùng c叡 ch英 v噂i ph亥n n瓜i dung báo cáo. A鵜a 
ch雨 c栄a tác gi違 trình bày phía d逢噂i tên tác gi違 b茨ng ch英 in th逢運ng, c<n l隠 trái, 
không đ壱m và cùng c叡 ch英 ph亥n n瓜i dung báo cáo. 

2.3. Tóm t逸t báo cáo: T医t c違 các báo cáo đ隠u ph違i có ph亥n tóm t逸t ph違n ánh nh英ng 
k院t qu違 và đóng góp c栄a đ隠 tài. Tóm t逸t trình bày t瑛 10 – 12 dòng, c叡 ch英 12, in 
nghiêng và không đ員t đ隠 m映c cho ph亥n tóm t逸t. D逢噂i ph亥n tóm t逸t có “T瑛 khóa”ă



đ嘘i v噂i tóm t逸t Ti院ng Vi羽t ho員c “Key words”ăv噂i tóm t逸t ti院ng Anh (t嘘i thi吋u 03 
t瑛 ho員c c映m t瑛). 

2.4. N瓜i dung báo cáo 
 B嘘 c映c ph亥n n瓜i dung c栄a báo cáo ph違i bao g欝m các ph亥n: M荏 đ亥u/A員t v医n đ隠, 

Ph逢挨ng pháp nghiên c泳u, K院t qu違 nghiên c泳u và th違o lu壱n, và ph亥n K院t lu壱n. 

 Trong bài báo cáo, nh英ng n瓜i dung tác gi違 đã tham kh違o ho員c s穎 d映ng k院t qu違 
nghiên c泳u t瑛 các tài li羽u khoa h丑c khác, c亥n đánh d医u b茨ng s嘘 (đ員t trong móc 
vuông []) – là s嘘 th泳 t詠 c栄a tài li羽u x院p trong danh m映c tài li羽u tham kh違o. 

 Trình bày b違ng bi吋u, s挨 đ欝, hình v胤: ph違i đ逢嬰c đánh s嘘 liên t映c b逸t đ亥u t瑛 s嘘 01 
đ院n s嘘 th泳 t詠 th泳 “n” trong báo cáo và đ逢嬰c trình bày phía d逢噂i, c<n gi英a b茨ng 
ki吋u ch英 in nghiêng, c叡 ch英 12. 

 Aánh s嘘 đ隠 m映c trong báo cáo: Báo cáo đ逢嬰c đánh s嘘 đ隠 m映c không quá 3 c医p và 
s穎 d映ng ki吋u ch英 in th逢運ng, đ泳ng đ壱m và cùng c叡 ch英 v噂i ph亥n n瓜i dung báo cáo. 

2.5. Tài li 羽u tham kh違o: 

 TLTK s逸p x院p theo v亥n A,B,C: A嘘i v噂i tác gi違 là ng逢運i Vi 羽t Nam x院p theo th泳 t詠 
A, B, C tên, tác gi違 là ng逢運i n逢噂c ngoài x院p theo th泳 t詠 A, B, C theo h丑. V噂i 
nh英ng tài li羽u không có tên tác gi違 x院p th泳 t詠 A, B, C c栄a t瑛 đ亥u tiên lên c挨 quan 
ban hành tài li羽u (ví d映: B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o x院p v亥n B). 

 TLTK là sách, lu壱n án c亥n ghi đ亥y đ栄 các thông tin theo th泳 t詠: tên tác gi違 ho員c c挨 
quan ban hành, (N<m xu医t b違n), tên sách, Nhà xu医t b違n, n挨i xu医t b違n. 

 TLTK là bài báo ho員c bài trong m瓜t cu嘘n sách... c亥n ghi đ亥y đ栄 các thông tin theo 
th泳 t詠: Tên tác gi違, (N<m công b嘘), “Tên Sách, Bài báo hoｐc TＴp chí”, T壱p, s嘘 
trang tham kh違o ho員c trích d磯n, Nhà xu医t b違n. 



B謂N A;NG KÝ THAM GIA  

H浦IăNGH卯ăKHOAăH窺CăTR引ăTR姶云NGăA萎IăH窺CăKHOA H 窺C 

LＺn thと I - N<m 2016 

1. H丑 và tên: ……………………………………………………………………….. 
2. A挨n v鵜: ………………………………………………………………………….. 
3. Gi噂i tính:      Nam……                                       N英……… 

4. A嘘i t逢嬰ng (Cán b瓜, sinh viên): ………………………………………………… 

5. A鵜a ch雨 liên l衣c: ………………………………………………………………… 

Ai羽n tho衣i: …………………….                        Email: ……………………….. 

6. A<ng ký tham gia h瓜i ngh鵜: 

  G穎i bài báo tham gia h瓜i ngh鵜 
A<ng ký xin báo cáo t衣i h瓜i ngh鵜 

7. Tên tiêu đ隠 báo cáo tham gia h瓜i ngh鵜: …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. Tóm t逸t báo cáo(KhoＶng 250 tな, trình bày tóm tｈt nじi dung cてa bài báo): 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

  

Thái Nguyên, ngày    tháng    n<m 2016 

Ng逢運iăđ<ngăký 
 

 


