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Tên bài báo 
Tên tác giả số 1 

Đơn vị công tác 
Địa chỉ email 

Tên tác giả số 2 

Đơn vị công tác 
Địa chỉ email 

Tên tác giả số 3 

Đơn vị công tác 
Địa chỉ email 

 

 
Tóm tắt — Văn bản này gồm các hướng dẫn tác giả thực 

hiện định dạng bài báo đăng trên Tuyển tập báo cáo của 

Hội thảo hợp tác ITST – JPCI lần 4, 2013. Đề nghị các tác 

giả thực hiện theo những hướng dẫn trong văn bản này để 

đảm bảo chất lượng hình ảnh của tuyển tập. Định dạng 

này được áp dụng thống nhất đối với cả hai phiên bản 

tiếng Anh và tiếng Việt của bài báo.                                       

 

Từ khóa — Tối đa không quá 5 từ hoặc cụm từ 

I. GIỚI THIỆU 

Văn bản này là mẫu định dạng cho bài báo. Định 

dạng này đƣợc áp dụng thống nhất đối với cả hai phiên 

bản tiếng Anh và tiếng Việt của bài báo. Độ dài của bài 

báo cần đảm bảo yêu cầu của một bài báo kỹ thuật tối 

thiểu 6 trang và tối đa 10 trang theo định dạng này. 

Phiên bản điện tử của văn bản này sẽ đƣợc gửi tới các 

tác giả qua email hoặc có thể tải xuống từ website của 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tại địa chỉ 

http://www.itst.gov.vn/. 

II. ĐỊNH DẠNG KHỔ GIẤY 

Các tác giả chỉ cần thêm các nội dung của bài báo vào 

phiên bản điện tử của văn bản định dạng này để có đƣợc 

bài báo đƣợc định dạng theo đúng yêu cầu. 

A. Khổ giấy 

Khổ giấy sử dụng tƣơng đƣờng khổ A4 với chiều 

rộng  210mm và chiều dài 297mm.  Kính thƣớc căn lề 

(margin) nhƣ sau: 

 Căn lề trên = căn lề dƣới = 20mm  

 Căn lề trái = 30mm 

 Căn lề phải = 15 mm 

 

Bài báo đƣợc định dạng 2 cột với khoảng cách giữa 

hai cột là 4.22mm. 

III. ĐỊNH DẠNG NỘI DUNG 

Tất cả các đoạn văn trong bài báo phải đƣợc sắp cho 

lề bằng nhau ở cả lề trái và lề phải (Justify). Đầu mỗi 

đoạn văn đƣợc lùi vào 0.38mm (Intentation).   

A. Phông chữ cho toàn bộ bài báo  

Toàn bộ bài báo sử dụng phông chữ Times New 

Roman.  Các khuyến nghị về kích cỡ phong chữ đƣợc 

trình bày trong Bảng 1. 

B. Tên bài báo và thông tin tác giả 

Tên bài báo sử dụng phông chữ với kính cỡ 24 pt 

Regular font. Tên tác giả sử dụng phông chữ 11 pt 

Regular. Đơn vị công tác của tác giả sử dụng phông chữ 

10 pt Italic. Địa chỉ email của tác giả sử dụng phông chữ 

9 pt Regular. 

 

BẢNG I 

KÍCH THƢỢC PHÔNG CHỮ CỦA BÀI BÁO 

K/th Định dạng phông chữ (Time New Roman) 

Regular Bold Italic 

8 Tên bảng biểu, tên 

hình vẽ, các tài liệu 

tham khảo 

 Một số nội dung 

thông tin tài liệu 

tham khảo 

9  Địa chỉ email của 

tác giả, nội dung 

các ô trong bảng 

biểu 

Nội dung 

tóm tắt 

Tên của phần Tóm 

tắt 

10 Đề mục level-1 , 

nội dung đoạn văn 

 Đề mục level-2, và 

đề mục level-3, 

Đơn vị công tác 

của tác giả 

11 Tên tác giả   

24 Tên bài báo   

 

C. Tên các đề mục 

Không sử dụng quá 3 cấp đề mục. Tất cả các đề mục 

sử dụng phông chữ 10pt.   

1)  Đề mục Level-1:  Đề mục cấp độ I đƣợc định dạng 

in hoa và sử dụng số đánh La mã, ví dụ: I. GIỚI THIỆU.  

Hai tiêu đề Level – 1 không đánh số là mục ―LỜI CẢM 

ƠN‖ và ―TÀI LIỆU THAM KHẢO‖. 

2)  Đề mục Level-2:  Đề mục cấp độ 2 sử dụng định 

dạng Italic, left-justified và đánh thứ tự A, B, C... in hoa, 

ví dụ: ―A. Phông chữ cho toàn bộ bài báo”.   

3)  Đề mục Level-3:  Đề mục cấp độ 3 sử dụng định 

dạng Italic, lùi 0.38mm, đánh thứ tự theo số A-rập có 

dấu ngoặc đơn bên phải 1), 2), 3) ... và kết thúc bằng 

dấu hai chấm ―:‖. 

D. Hình và Bảng biểu 

Hình và bảng biểu đƣợc đặt ở giữa cột nội dung. 

Những hình vẽ và bảng biểu khổ lớn có thể bố trí trên 

toàn bộ bề rộng của hai cột nội dung và đƣợc đặt ở đầu 

trang hoặc cuối trang báo. Ví dụ về hình vẽ thể hiện 

trong Hình 1. 

http://www.itst.gov.vn/
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Hình 1  Ví dụ về hình vẽ 

 

E. Tiêu đề của hình vẽ 

Hình vẽ đƣợc đánh thứ tự bằng số Ả - rập, tên hình vẽ 

sử dụng phông chữ 8 pt Regular.  Tiêu đề hình vẽ  đƣợc 

căn giữa hình vẽ và dùng single line. 

F. Tiêu đề của bảng biểu 

Bảng biểu đƣợc đánh thứ tự theo chữ số La Mã, sử 

dụng phông chữ 8 pt Regular.  Tiêu đề bảng biểu đƣợc 

định dạng in hoa  nhƣ ví dụ tại BẢNG 1. 

G. Số trang,  Headers và Footers 

Số trang, Headers, Footers đã đƣợc định dạng tự động. 

H. Tài liệu tham khảo 

Tất cả các tài liệu tham khảo phải đƣợc đánh số thứ tự 

và sử dụng phông chữ 8 pt.   Italic đƣợc thay thế cho 

Regular để phân biệt tên của tài liệu tham khảo với các 

thông tin khác liên quan tới tài liệu tham khảo đó nhƣ ví 

dụ dƣới đây. Số thứ tự tài liệu tham khảo đƣợc đặt trong 

ngoặc vuông (Ví dụ [1]).  

 

  

IV. KẾT LUẬN 

Đây là định dạng bài báo kỹ thuật do Phòng Khoa học 

Công nghệ  - Tiêu chuẩn & Hợp tác Quốc tế chọn lựa và 

định dạng từ các mẫu phổ biến trên các tạp chí khoa học 

quốc tế. Mọi thắc mắc về định dạng xin gửi về địa chỉ 

email hoptacquocte@itst.gov.vn. 

 

LỜI CẢM ƠN 

Tiêu đề LỜI CẢM ƠN và TÀI LIỆU THAM KHẢO 

không đánh số thứ tự. Phần LỜI CẢM ƠN không phải 

là nội dung bắt buộc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG 
BẢO TRÌ CẦU BTCT DỰ ỨNG LỰC 
Ngày 17 tháng 9 năm 2013 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

1252 Đường Láng – Quận Đống Đa – Hà Nội 
 

 

Mẫu Tóm tắt báo cáo 
 

Kính đề nghị các tác giả gửi Tóm tắt báo cáo với số lượng từ tối thiểu là 200 và tối đa là 250 từ, với 

nội dung theo các vấn đề đã được chỉ định. Phần tóm tắt cần nêu rõ mục tiêu, phương pháp luận và 

những kết quả đạt được.  
 

Đề nghị điền thông tin vào mẫu sau và gửi về địa chỉ email: hoptacquocte@itst.gov.vn trước ngày 

20/7/2013 

 

Tên bài báo  (bằng tiếng Việt): 

  (bằng tiếng Anh):    

 

Tên tác giả: Tác giả số 1 

  Tác giả số 2 
 

 

Nội dung bài báo (đề nghị đánh dấu vào ô vuông  trước các vấn đề có liên quan): 

 

 Công nghệ mới phục vụ sửa chữa, nâng cấp cầu BTCT DƯL 

 Công nghệ mới trong bảo trì cầu BTCT DƯL 

 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá cầu BTCT DƯL 

 Công nghệ mới trong kiểm tra đánh giá  cầu BTCT DƯL 

 
Quan trắc, xây dựng, sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc cầu phục vụ công tác quản 

lý bảo trì  

 

Tóm tắt (tối thiểu là 200 và tối đa là 250 từ): 

 

 

 

 

 

Từ khóa (tối đa 5 từ): 

 

Thông tin liên lạc của tác giả: 
 

Họ và tên (tác giả số 1): 

Chức danh: 

Cơ quan: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:    Fax: 

E-mail: 

E-mail của các tác giả khác: 

mailto:hoptacquocte@itst.gov.vn

