THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI
1. Nội dung:
 Tạp chí nhận đăng các công trình, kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học
và thực tiễn triển khai trong lĩnh vực hóa học và công nghệ hóa học.
 Các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản
xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học.
 Các bài tổng quan, phân tích những xu hướng mới về nghiên cứu ứng
dụng thuộc lĩnh vực hóa chất.
 Trao đổi ý kiến, phổ biến thông tin, kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ
thuật trong lĩnh vực hóa học và công nghiệp hóa chất.
Lưu ý: Tạp chí không nhận đăng các bài đã được công bố trên các ấn phẩm
khác.
2. Quy định bài viết:
- Do hạn chế của khuôn khổ tạp chí, các bài được đăng dài không quá 5
trang in, kể cả hình vẽ, bảng số, tài liệu tham khảo, trừ những trường hợp ngoại
lệ do Hội đồng Biên tập yêu cầu hoặc đồng ý. Trong mỗi bài có không quá 5
hình vẽ.
- Bài viết gửi cho Ban biên tập gồm: 01 bản in 1 mặt trên giấy khổ A4 và
file viết dưới dạng ten file.doc (gửi kèm theo đĩa hoặc qua Email của Tạp chí).
Người phản biện sẽ do Hội đồng biên tập KHCN của Tạp chí mời. Những bài
không đăng sẽ không trả lại bản thảo.
- Tòa soạn chỉ nhận những bài đánh máy rõ ràng, hình vẽ đặt đúng chỗ, ký
hiệu và công thức rõ ràng, chính xác.
- Bài viết được trình bày trên khổ giấy A4; fonts chữ Times New Roman
(Unicode), cỡ chữ: 13 -14pt; lề trên: 2,5cm, dưới: 2,5cm, trái: 3cm, phải: 2cm;
- Bài gửi đăng phải có tên bài bằng cả 2 thứ tiếng Việt và Anh, tóm tắt nội
dung bằng tiếng Anh, để phía trên phần Nội dung. Tiếp theo là các từ khóa (key
word).
- Tài liệu tham khảo được qui định ghi theo thứ tự:
+ Nếu là tạp chí: tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, tập, số, trang, năm.
+ Nếu là sách: tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, lần xuất bản, năm
xuất bản.
+ Nếu là Báo cáo hội nghị: tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị và tuyển tập,
trang, năm.
+ Nếu là đề tài (hoặc luận văn): tên tác giả, tên đề tài (luận văn), nơi bảo vệ,
năm. Trong mọi trường hợp, năm phải để trong ngoặc đơn.
+ Nếu tài liệu tham khảo thuộc hệ chữ tượng hình thì dịch sang tiếng Việt,
hệ chữ Slave thì phiên âm sang chữ la tinh.
- Các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường được dùng thống nhất theo
qui định chuyên môn và theo TCVN 5529:2010 & 5530:2010 về thuật ngữ hóa
học.
- Để tiện liên hệ người viết cần ghi rõ: Họ tên, địa chỉ, học hàm, học vị, số
điện thoại cơ quan hoặc nhà riêng, email và chữ ký của tác giả vào cuối bài viết.

3. Ngày nhận bài: được xác nhận theo ngày trên dấu bưu điện hoặc ngày gửi
bài về hộp thư (qua email).
4. Địa chỉ gửi bài:
Ban biên tập Tạp chí Công nghiệp hóa chất.
Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất
Địa chỉ: Số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38240983; Fax: (04) 38252190.
Email: tccnhc@gmail.com;
ĐTDĐ: 0915325144

