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1. Đặt vấn đề
Làm nghiên cứu khoa học (NCKH), viết bài báo 

khoa học (KH) - đó là sự say mê NCKH của các nhà KH 
chân chính, còn là trách nhiệm của một giảng viên đại 
học (ĐH). Đây là nhiệm vụ, là tiêu chuẩn bắt buộc đối với 
các học viên hệ đào tạo Sau ĐH (SĐH) [1].

Để có được một công trình nghiên cứu nói chung 
và một bài báo KH nói riêng có chất lượng, theo GS.TS. 
Nguyễn Văn Minh, đòi hỏi người nghiên cứu hội tụ nhiều 
tố chất là: Có kiến thức nền tảng vững; có hiểu biết phổ 
quát và luôn cập nhật thông tin mới; biết cách tra cứu tài 
liệu; có trí tuệ; tự tin; có niềm say mê NCKH và có động 
lực tự thân; ít bị chi phối bởi những khó khăn; có điều 
kiện (về tài chính, thông tin, trang thiết bị nghiên cứu...); 
có tác phong làm việc và nghiên cứu chuyên nghiệp; có 
tinh thần hợp tác KH; có vốn ngoại ngữ tốt... [2].

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, nhiều học 
viên SĐH (kể cả những giảng viên trẻ bắt đầu công việc 
nghiên cứu) đang rất lúng túng khi viết một bài báo 
KH.Trong bài viết này, chúng tôi nêu và phân tích cấu 
trúc của một bài báo KH theo thông lệ quốc tế để chia 
sẻ những kinh nghiệm của bản thân, giúp các học viên 
SĐH nắm chắc những quy chuẩn trong cấu trúc một bài 
báo KH [3]. Qua đó, chúng tôi mong muốn các học viên 
và các nhà nghiên cứu KH sẽ có nhiều công trình NCKH 
nói chung và nhiều bài báo KH nói riêng có chất lượng 
cao được công bố trên các tạp chí (TC) KH có uy tín ở 
trong và ngoài nước để nâng cao vị thế của cá nhân, đơn 
vị đang công tác.

2. Thực chất của việc viết bài báo khoa học
Viết một bài báo KH thực chất là xoay quanh việc 

nêu luận đề rồi tìm phương pháp (luận chứng) cùng với 
việc đưa ra bằng chứng (luận cứ) để chứng minh cho lập 
luận của mình. 

Nội dung bài báo KH rất đa dạng và phong phú: 
Công bố một ý tưởng KH; công bố từng kết quả riêng 
biệt của một công trình nghiên cứu dài hạn; công bố kết 
quả nghiên cứu toàn bộ công trình; một tranh luận về 
những vấn đề thời sự của KH hay một quan điểm thực 
tiễn (việc tham gia tranh luận có thể dẫn đến những 

phát minh mới, những đề xuất có giá trị); đề xướng một 
cuộc tranh luận; tham gia tranh luận trên các TC hay hội 
nghị KH... [4].

3. Cấu trúc của một bài báo khoa học
Theo Từ điển tiếng Việt: “Cấu trúc là quan hệ giữa các 

thành phần tạo nên một chỉnh thể. Ví dụ: Cấu trúc câu” 
[5]. Theo đó, cấu trúc bài báo là quan hệ giữa các thành 
tố/ thành phần nội dung tạo nên bố cục của một bài báo.

3.1. Cấu trúc một bài báo khoa học ở các tạp chí 
trong nước

Ngoài Tiêu đề, Tóm tắt, Từ khóa, Tài liệu tham khảo, 
thông thường một bài báo KH gồm các phần chính sau: 
Đặt vấn đề/ Mở đầu; Nội dung nghiên cứu; Kết luận.

Thực tế ở Việt Nam hiện nay, đang hiện diện nhiều 
kiểu cấu trúc trong một bài báo ở từng TC khác nhau, 
không đúng thể thức của một bài báo KH theo quy định 
của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và không 
đúng với quy chuẩn thông lệ quốc tế. Biểu hiện bất cập 
trong một số thành phần của cấu trúc bài báo như sau:

- Hầu hết các TC KH đều có cấu trúc bài báo là: Tiêu 
đề; Họ tên tác giả và nơi công tác; Tóm tắt; Từ khóa; Đặt 
vấn đề/ Mở đầu; Nội dung bài báo; Kết luận và Tài liệu 
tham khảo.

- Số trang tối đa cho một bài báo được quy định 
ở từng TC. Ví dụ: TC Giáo dục và Xã hội quy định bài viết 
không quá 6 trang A4; TC Thiết bị Giáo dục quy định 
không quá 7 trang A4; TC Văn hóa Nghệ thuật quy định 
không quá 8 trang A4; TC Giáo dục và TC Khoa học của 
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội quy định không quá 10 
trang A4. Trong khi đó, có một số TC không quy định số 
trang nhưng quy định số từ tối thiểu và tối đa như TC 
Khoa học Giáo dục và TC Quản lí Giáo dục,...

- Cỡ chữ và giãn dòng của bài báo theo quy định 
riêng của từng TC.

- Về Tài liệu tham khảo trong một bài báo:
+ Quy định số lượng tài liệu cũng có sự khác nhau 

ở từng TC. Có TC không quy định số lượng; có TC quy 
định không quá 8 tài liệu như TC Thiết bị Giáo dục hoặc 
quy định có từ 5 đến 7 tài liệu như TC Giáo dục và Xã hội. 
TC Khoa học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khuyến 
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khích bài báo có số lượng tài liệu tham khảo nhiều và 
chú trọng tới năm xuất bản gần nhất của các tài liệu đó, 
đặc biệt đối với các tài liệu tham khảo là bài viết ở các TC. 
Qua đó, đánh giá được tác giả bài viết đã đọc nhiều tài 
liệu và cập nhật được nhiều thông tin mới nhất đưa vào 
nội dung bài báo.

+ Nhiều TC chưa có quy định chặt chẽ để kiểm tra 
và xác nhận tính trung thực của tác giả bài báo trong 
việc trích dẫn nội dung đưa vào bài lấy từ nguồn tài liệu 
nào (thể hiện ở việc tác giả phải có ngoặc vuông [...] 
ngay sau nội dung trích dẫn). Hiện nay, có các TC sau đây 
đang thực hiện đúng chuẩn quy định này (thông qua 
thể lệ viết bài) là: TC Khoa học Giáo dục, TC Khoa học của 
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, TC Quản lí Giáo dục, TC Giáo 
dục, TC Dạy và học ngày nay. Tuy nhiên, trong số 5 TC này, 
chỉ có 2 TC (Khoa học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và 
TC Khoa học Giáo dục) là bắt buộc tác giả bài báo nếu 
không thực hiện đúng quy định sẽ bị từ chối nhận bài. 
Đây là cách làm đúng để đảm bảo tính KH, tính chính xác 
về thông tin của một bài báo KH. 

+ Việc đánh số thứ tự trong danh mục Tài liệu tham 
khảo (ở cuối bài báo) có sự khác nhau, đó là: TC Khoa học 
Giáo dục quy định tác giả đánh số thứ tự theo thứ tự xuất 
hiện trong bài viết; trong khi TC Khoa học của Trường ĐH 
Sư phạm Hà Nội quy định đánh số theo thứ tự vần A, B, 
C tên tác giả.

+ Hình thức ghi số thứ tự các tài liệu tham khảo của 
một bài báo có sự khác nhau giữa các TC. Cụ thể là: Có 
TC theo hệ thống Harvard (số thứ tự các tài liệu tham 
khảo được viết là 1. 2. 3. 4...) hoặc có TC theo hệ thống 
Vancouver (số thứ tự các tài liệu tham khảo để trong 
ngoặc vuông [...]).

+ Viết hoa các từ viết tắt chưa đúng (ở Tài liệu tham 
khảo): 3 từ “Nhà xuất bản” khi viết tắt đúng thì cả 3 chữ 
cái đầu tiên đều phải viết chữ in hoa (NXB). Nhưng có TC 
viết chưa đúng (Nxb). 

- Không phải 100% các TC đều có phản biện bài báo.
- Nhiều TC ghi học hàm, học vị ngay trước tên của 

tác giả bài viết là không đúng với thông lệ quốc tế. Tuy 
nhiên, tính đến thời điểm này (tháng 7 năm 2017), các 
TC KH trong nước đều đã thực hiện đúng theo quy định 
của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (ban hành từ 
tháng 1 năm 2017).

- Hiện nay, có một vài TC như: Khoa học Giáo dục, 
Quản lí Giáo dục, Khoa học của Trường ĐH Sư phạm Hà 
Nội đưa ra cấu trúc bài báo dần tiệm cận với quy định 
chuẩn quốc tế, gồm các mục: Tóm tắt (ý tưởng và nội 
dung tóm tắt bài báo); Từ khóa; Mở đầu (tóm tắt tình 
trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của 
vấn đề nghiên cứu); Nội dung (phương pháp nghiên cứu, 
phương tiện nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả 
nghiên cứu và thảo luận); Kết luận; Tài liệu tham khảo. 
Cuối bài báo có phần ghi tên và tóm tắt bằng tiếng Anh 
(đối với bài viết tiếng Việt), tên và tóm tắt bằng tiếng Việt 
(đối với bài viết tiếng Anh). Cuối cùng ghi họ tên tác giả 
bài báo, nơi làm việc hoặc học tập, học hàm, học vị, số 
điện thoại, email của tác giả.

Thiết nghĩ, những bất cập trên đang là thách thức 
đối với các TC trong nước trên đường gia nhập hệ thống 

các TC quốc tế đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Nếu các 
TC không sớm thay đổi tư duy để tuân thủ đúng thông 
lệ quốc tế thì lĩnh vực báo chí KH của Việt Nam sẽ không 
bắt kịp xu thế trong thời kì hội nhập quốc tế và toàn cầu 
hóa hiện nay.

3.2. Cấu trúc của một bài báo khoa học theo thông 
lệ quốc tế

Một bài báo KH theo thông lệ quốc tế thường có 
cấu trúc như sau: 

* Tiêu đề (Title): Tên bài báo thường ngắn gọn, súc 
tích, được tổng quát với lượng thông tin cao nhất phản 
ánh nội dung được đề cập trong bài báo. 

* Tên tác giả (Authorship): Dưới tiêu đề bài báo là 
họ tên tác giả (hoặc tập thể tác giả); email; cơ quan công 
tác; ngày nhận bài báo và ngày chấp nhận đăng bài báo.

* Tóm tắt (Abstract or Summary): Tóm tắt bài báo 
thường nêu những nội dung chính của bài viết, các kết 
quả nghiên cứu chính và những đóng góp gợi mở cho 
các vấn đề KH rộng hơn. Tất cả được trình bày hết sức 
ngắn gọn, cô đọng. (Số lượng từ của phần Tóm tắt tùy 
theo quy định của từng TC, thông thường là 100-250 từ).

* Từ khóa (Key words): Dưới tóm tắt là từ khóa, gồm 
3-5 từ quan trọng có tần suất lặp lại nhiều lần trong bài 
báo.

* Đặt vấn đề (Introduction) và Mục tiêu nghiên cứu 
(Objective): Đây là phần dẫn nhập. Viết phần này phải 
có cơ sở KH, cần nêu tầm quan trọng của vấn đề tác giả 
muốn nghiên cứu và sơ qua về cấu trúc của bài báo. Tác 
giả cần nêu rõ điểm mới trong bài viết sẽ bổ khuyết cho 
tình hình nghiên cứu hiện tại - đây là điểm mấu chốt đối 
với bất cứ nghiên cứu nào. 

Mục tiêu nghiên cứu và phương pháp luận cần 
được trình bày đầy đủ và súc tích. Quan trọng nhất là tác 
giả phải nêu rõ được câu hỏi nghiên cứu của mình hoặc 
giả thuyết KH ở phần Đặt vấn đề để định hướng nghiên 
cứu, làm người đọc dễ theo dõi và thấy được điểm mới 
trong bài báo KH của tác giả [6].

* Lược sử nghiên cứu vấn đề (Literature review): Một 
số bài báo KH gộp mục này với mục Đặt vấn đề. Tùy vào ý 
đồ tác giả, có nhiều trường hợp tách riêng. 

Phần này tác giả phải nêu những nghiên cứu quan 
trọng trước đây trên thế giới đã làm liên quan đến vấn 
đề mình nghiên cứu. Tác giả phải chỉ ra các nghiên cứu 
trước đã đi tới đâu, đạt kết quả gì? Những gì còn thiếu, 
chưa hoàn chỉnh hoặc bị sai lệch, từ đó tìm cách bổ sung, 
hoàn chỉnh, điều chỉnh... thể hiện sự đóng góp mới của 
tác giả cho sự phát triển KH.

Muốn viết được Lược sử (Literature review) của bài 
báo KH, tác giả cần phải tìm đọc các nghiên cứu trước đó 
(trong và ngoài nước) để tránh trùng lặp, tìm ra khiếm 
khuyết chưa hoàn thiện, những nghi ngờ về kết quả cần 
được kiểm tra, bổ sung, giải quyết. Lược sử nghiên cứu 
vấn đề là một trong những phần quan trọng và khó khăn 
nhất đối với người viết. Vì không mấy khi ta phản bác lại 
được người khác và việc tìm một kẽ hở trong nghiên cứu 
của người khác để phát triển hoàn thiện là điều không 
đơn giản. Điều này giải thích tại sao trong chương Giới 
thiệu (introduction chapter) của luận án Tiến sĩ nước 
ngoài lại quan trọng bởi nó phản ánh ngay triển vọng 
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đóng góp của luận án trong nghiên cứu học thuật (mà 
bản chất của NCKH là tìm ra cái mới, cái hiệu quả hơn cái 
cũ). Nếu không chỉ ra được như vậy thì chứng tỏ nghiên 
cứu không có đóng góp gì về mặt KH cho kho tàng tri 
thức nhân loại [7].

* Phương pháp nghiên cứu (Materials and Methods): 
Phần này đề cập nghiên cứu của tác giả sử dụng phương 
pháp gì. Ví dụ như phân tích định tính, phân tích định 
lượng, mô tả, thực nghiệm. Tùy từng mục tiêu của lĩnh 
vực nghiên cứu, tác giả chọn phương pháp cho phù hợp 
và số liệu/ dữ liệu nào. Đây là công cụ giúp tác giả trả lời 
câu hỏi nghiên cứu của bản thân đưa ra.

* Kết quả nghiên cứu và thảo luận (Results and 
Discussion): Tác giả trình bày luận điểm được đề ra có 
đóng góp như thế nào vào khối kiến thức hiện tại; hay 
làm thay đổi một cách nghĩ hiện tại như thế nào. Tác giả 
chỉ ra, giải thích và thảo luận về các kết quả mình mới 
tìm thấy mà nghiên cứu trước chưa tìm ra, hoặc phản 
bác lại kết quả của các nghiên cứu trước, hoặc bổ sung 
thêm để hoàn thiện về lí thuyết, hoặc thực nghiệm cho 
các nghiên cứu trước đây đã đề cập ở mục Lược sử nghiên 
cứu vấn đề. Nói cách khác, đây chính là câu trả lời cho câu 
hỏi nghiên cứu ở mục Đặt vấn đề.

* Kết luận (Conclusion): Phần Kết luận có thể ghép 
với Bàn luận. Phần này tổng lược kết quả nghiên cứu, nêu 
bật ý nghĩa KH của kết quả nghiên cứu, ứng dụng của 
chúng vào thực tế cuộc sống, hoặc giúp cho việc hoạch 
định chính sách ra sao (đóng góp của nghiên cứu), ưu 
nhược điểm của nghiên cứu như thế nào và những định 
hướng cho các nghiên cứu liên quan trong tương lai.

* Tài liệu tham khảo (References): Mục này gồm các 
tài liệu có trích dẫn nội dung đề cập trong bài báo. Phần 
này người viết phải tuân theo các quy định, tiêu chuẩn 
của từng TC.

Khi trích dẫn tài liệu tham khảo, cần lưu ý những tài 
liệu như dưới đây được coi là không hợp lệ. Đó là: Tài liệu 
không có tên tác giả; Tài liệu không có năm xuất bản; Tài 
liệu đưa ra đường dẫn liên kết nhưng khi truy cập không 
mở được hoặc đường link đã bị đóng; Trường hợp trích 
dẫn qua tác giả khác (dẫn theo) nhưng tài liệu đó không 
tồn tại; Do không tiếp cận được bản gốc mà phải thông 
qua bản dịch, nhưng bản dịch đó là bản dịch sai.

Ở nhiều nước, nếu những trường hợp tài liệu như 
trên bị phát hiện thì bài báo đó bị coi là chưa hoàn thiện 
và sẽ trả lại tác giả để sửa chữa, bổ sung. Vì vậy, người 
viết cần phải kiểm tra lại thật kĩ để loại bỏ trước khi gửi 
bài báo đến TC [8].

* Lời cảm ơn (Acknowledgements): Tác giả cảm ơn 
tới các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân tài trợ về tài chính; cảm 
ơn những người giúp đỡ về chất xám trong việc viết và 
hoàn thiện bài báo (đồng nghiệp, các phản biện) cho việc 
thực hiện công trình nghiên cứu của mình; thậm chí cảm 
ơn những người học trò của tác giả đã giúp tác giả về 
vấn đề A, B, C... nào đó.

* Phụ lục (Appendices): Bao gồm các nội dung bổ trợ 
cần thiết, bổ ích cho các nhà chuyên môn muốn nghiên 
cứu sâu hơn (các nội dung này không đưa vào trong bài 
vì sẽ cản trở mạch trình bày logic của bài báo).

Trên đây là cấu trúc chung của một bài báo KH 

(trong thực tế có thể có thay đổi chút ít). Khi nộp bản 
thảo bài báo của mình cho TC nào, tác giả cần hết sức 
lưu ý về các yêu cầu trình bày một bài báo KH của TC đó 
cả về cấu trúc lẫn định dạng (format) để tránh bị từ chối.

4. Yêu cầu đối với người viết bài báo khoa học
* Điều quan trọng nhất là phải có ý tưởng khoa học: 

Viết bài báo đôi khi xuất phát từ các ý tưởng, kinh nghiệm 
hoặc từ sự trải nghiệm thực tế; có thể là từ việc quan 
sát các hiện tượng tự nhiên quanh ta hoặc từ một đòi 
hỏi trong thực tiễn hoặc được gợi mở từ các nghiên cứu 
trước đây,... Khi có ý tưởng, sẽ nảy sinh câu hỏi nghiên 
cứu trong đầu; người viết bắt đầu công việc thu thập số 
liệu, dữ liệu, định hình phương pháp, sắp xếp thời gian; 
cuối cùng là thực hiện công việc nghiên cứu.

Các TC đều đánh giá cao những bài báo có ý tưởng 
tốt. Nghiên cứu có ý tưởng tốt thường cho ra kết quả mới 
hoặc cách tiếp cận mới hoặc cách diễn giải mới. Những 
bài báo có thể gây tác động đáng kể đến chuyên ngành 
hoặc dẫn đến một sự thay đổi thực hành đều được đánh 
giá cao và có thể được công bố.

Để tránh trùng lặp ý tưởng hoặc trùng lặp nội dung 
nghiên cứu, người viết phải tìm xem ở trong nước và trên 
thế giới đã có tác giả nào làm nghiên cứu đó chưa, hoặc 
họ đã làm đến đâu? Muốn vậy, người viết phải luôn cập 
nhật thông tin về các nghiên cứu liên quan tới vấn đề 
mình muốn làm (bằng cách đọc/ xem các công trình đã 
công bố trước đây trên các TC, sách, ấn phẩm...). 

* Tham khảo về bố cục bài viết đã được đăng trên 
TC là cách làm hiệu quả nhất. Với cách tham khảo như 
vậy, người viết học được cách bố cục cũng như phong 
cách dùng từ ngữ và trích dẫn tham khảo. Một bài báo 
có bố cục hợp lí, rõ ràng, chặt chẽ sẽ tạo điều kiện cho 
các phản biện hiểu rõ và đánh giá đúng được tầm quan 
trọng nghiên cứu của tác giả bài báo [9].

* Biết cách trình bày trong bài báo KH: Một bài báo 
KH có thể có ý tưởng hay, có bố cục tốt và làm đúng 
phương pháp nhưng cách trình bày kết quả nghiên cứu 
của tác giả lủng củng, lộn xộn, không mạch lạc, không 
KH, sử dụng thuật ngữ KH không chuẩn làm cho người 
đọc (nhất là các phản biện) thấy sự yếu kém trong cách 
diễn đạt và trình bày bài viết. Vì vậy, trình bày dữ liệu 
và kết quả nghiên cứu một cách logic, bám sát vào mục 
tiêu sẽ làm cho các chuyên gia bình duyệt có ấn tượng 
tốt về tác giả.

Một quy tắc luôn áp dụng cho tất cả các công trình 
KH, đó là ngôn ngữ KH là ngôn ngữ logic, chính xác, rõ ràng 
và súc tích trong cách diễn đạt. Để làm được điều này, 
phải sử dụng ngôn ngữ phù hợp - đó là văn phong KH. 
Yêu cầu của văn phong KH là phải rõ ràng, mạch lạc, sáng 
sủa, sử dụng chính xác các thuật ngữ KH chuyên ngành 
(có đối chiếu với các quy tắc sử dụng từ ngữ chính thức 
trong từ điển, kể cả đối với thuật ngữ và tên riêng tiếng 
nước ngoài); phải có lập luận chặt chẽ, có căn cứ KH, có 
các minh chứng phù hợp và ghi chú tham chiếu rõ ràng, 
chứ không phải ý kiến chủ quan của tác giả. 

Để có cách trình bày tốt, người viết nên tham khảo 
các bài báo đăng tải trên TC mà mình định gửi sẽ cho tác 
giả biết được cách bố cục của một bài báo KH như thế 
nào được gọi là tốt; học tập được phong cách viết; cách 
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dùng từ ngữ, thuật ngữ KH và những quy định khác mà 
TC yêu cầu.

* Muốn đăng được bài trên các TC thẩm định quốc 
tế, người viết phải trình bày bài báo bằng ngôn ngữ thông 
dùng là tiếng Anh. Ngôn ngữ sử dụng trong bài báo quốc 
tế (đặc biệt là các TC ISI) đòi hỏi câu chữ phải rất chuẩn 
xác về thuật ngữ KH. Sau khi viết xong bài, tác giả nên 
nhờ một người giỏi tiếng Anh để giúp  rà soát, chỉnh sửa, 
hiệu đính, trau chuốt lại ngôn ngữ trên cốt lõi và tư duy 
của tác giả bài báo. 

* Cần lựa chọn TC phù hợp để đăng bài: Sản phẩm 
NCKH được công bố trên các TC uy tín trong nước, đặc 
biệt là các TC quốc tế có uy tín là nguyện vọng chính 
đáng của nghiên cứu sinh và hầu hết giảng viên, là mối 
quan tâm của các nhà nghiên cứu ở bất kì lĩnh vực nào, 
là nhu cầu cần thiết và cấp bách nhằm đưa các kết quả 
nghiên cứu của Việt Nam ra thế giới.

Tuy nhiên, để viết bài có chất lượng cao và lựa chọn 
TC nào để đăng bài cho phù hợp là vấn đề không hề đơn 
giản đối với những người mới bắt đầu hướng tới công 
bố quốc tế - đặc biệt là trong bối cảnh số lượng TC nước 
ngoài tăng nhanh theo hằng năm, cùng những lời chào 
mời viết bài từ các TC và các nhà xuất bản quốc tế cũng 
ngày càng nhiều. Vì vậy, trước và sau khi viết bài báo, tác 
giả cần nghiên cứu xem sẽ đăng bài ở TC nào? TC đó nổi 
tiếng ở mức độ nào? (thường dựa vào chỉ số ảnh hưởng 
Impact Factor). Cần đọc kĩ các hướng dẫn, yêu cầu của TC 
cũng như những lĩnh vực, hướng nghiên cứu mà TC đó 
đang quan tâm để tăng khả năng bài báo của mình được 
chấp nhận [10]. Hãy bắt đầu bằng một TC có xếp hạng 
không quá cao thì cơ hội được đăng bài sẽ cao hơn. 

Người viết bài nên trao đổi, tham khảo ý kiến đồng 
nghiệp, các nhà KH đã có công bố trên các TC uy tín để 
học hỏi kinh nghiệm, lựa chọn được TC phù hợp, có chất 
lượng.

5. Kết luận
Công bố công trình NCKH trên các TC chuyên 

ngành ở trong và ngoài nước đang dần trở thành một 
tiêu chuẩn bắt buộc đối với các học viên hệ đào tạo SĐH 
- đặc biệt là với nghiên cứu sinh; đồng thời đó cũng là 
một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh 
giá năng lực nghiên cứu của giảng viên ĐH. Vì vậy, để 
nâng cao chất lượng các bài báo KH, yêu cầu người viết 

phải tuân thủ đúng cấu trúc của một bài báo KH theo 
quy chuẩn thông lệ quốc tế, từ đó tạo dựng được tính 
chuyên nghiệp của người làm KH trong thời kì hội nhập 
quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay.
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