
HƯỚNG DẪN NỘP BÀI BÁO ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN BÊN NGOÀI TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHCT 
ĐỂ KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC 

 

I. QUY TRÌNH NỘP BÀI 

1. Đăng nhập Hệ thống quản lý tại trang chủ website Trường hoặc địa chỉ: htql.ctu.edu.vn  

2. Chọn mục Giảng dạy -> Tạp chí khoa học (1 và 2) 

 
 

3. Chọn mục Tác giả -> Nộp bài báo xuất bản ngoài Trường (kê khai KLCT) (3) 

 
 

4. Nhập thông tin bài báo và thông tin các tác giả 

Công việc này được thực hiện qua 5 bước: 

4.1. Bước 1: Nhập Thông tin bài báo và tác giả chính (tác giả đứng tên đầu) 
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- Ngôn ngữ. Ví dụ: Tiếng Anh (Pháp) 

- Loại bài báo. Ví dụ: Review paper 

- Loại tạp chí. Ví dụ: Quốc tế 

- Tên tạp chí xuất bản. Ví dụ: Construction and Building Materials  

- Số tạp chí xuất bản. Ví dụ: 135 

- Năm xuất bản. Ví dụ: 2017 

- Nhà xuất bản (nếu có). Ví dụ: Elsevier 

- Ví trí trang. Ví dụ: 459-471 

- Link liên kết tạp chí (nếu có). Ví dụ: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.01.014  

- Loại công việc kê khai KLCT: Tải và xem cứu Danh mục tạp chí được HĐCDGS tính điểm 
hoặc Danh mục tạo chí có chỉ số IF (Impact factor) / Link tham khảo để chọn loại công việc kê khai 
KLCT phù hợp. 

- Tên bài báo. Ví dụ: Properties of alkali-activated controlled low-strength material 
produced with waste water treatment sludge, fly ash, and slag 

- Tóm tắt: Nhập đầy đủ tóm tắt hoặc abstract (nếu bài tiếng Anh/Pháp)  

- Tác giả: Nhập thông tin tác giả chính (tác giả đứng tên đầu) của bài báo. 

4.2. Bước 2: Nhập thông tin các đồng tác giả theo đúng thứ tự trong bái báo (nếu có)  

 
 

4.3. Bước 3: Tải lên hệ thống file minh chứng 

- Tất cả minh chứng gộp thành 01 (một) file định dạng PDF 

- Xem hướng dẫn nộp minh chứng ở mục II. MINH CHỨNG NỘP BÀI 
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https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.01.014
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/DanhMucDiem/1/Danh_muc_tap_chi-HDCDGSNN-2017.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/DanhMucDiem/2/IF_journal_citation_reports_thomson_reuters2016.pdf
http://www.bioxbio.com/if/


4.4. Bước 4: Xem lại thông tin trước khi gửi bài  

 
 

4.5. Bước 5: Nhận kết quả thông báo nộp bài thành công 

Kết quả nộp bài báo cũng được gửi đến email của người nộp bài. 

II. MINH CHỨNG NỘP BÀI 

Để công tác duyệt bài tính KLCT được kịp thời và hạn chế tối đa việc kê khai lại do chưa đủ minh 
chứng, các tác giả cần cung cấp đủ minh chứng. Cụ thể như sau: 

- Trang bìa tạp chí/kỷ yếu/book chapter (có thể hiện ISSN/ISBN)   

- Mục lục (có tên bài báo và các tác giả) 

- Bài fulltext đã được xuất bản trên tạp chí/kỷ yếu/book chapter 

Gộp thành một tập tin định dạng .PDF để làm minh chứng khi kê khai. Nếu scan/chụp thì số 
trang/header/footer phải rõ ràng. 

Trường hợp bài báo xuất bản online thì minh chứng là bài fulltext đã được xuất bản và nhập địa chỉ 
bài báo trong quá trình kê khai (ví dụ: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.01.014). 

Lưu ý: Đối với bài báo xuất bản trong Tạp chí khoa học của Trường, Tòa soạn TCKH sẽ tiến hành kê 
khai KLCT theo quy định, các tác giả không cần nộp kê khai. 

III. XÓA BÀI BÁO KÊ KHAI CHƯA ĐÚNG 

Tác giả có thể xóa bài báo khai KLCT chưa đúng bằng các thao tác như hình dưới đây: 

- Chọn mục Giảng dạy -> Tạp chí khoa học 

- Chọn Bài báo đã gửi -> Phạm vi bài báo: Ngoài trường (1 và 2) 

- Nhấp nút Tìm để xem danh sách bài đã nộp kê khai (3) 

- Chọn bài muốn xóa, nếu chưa được duyệt (4) và chọn Xóa (5) 
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