
 

 

QUI ĐỊNH CỦA BÀI BÁO  

ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM 

 
1. Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ A4, không quá 8 trang (khoảng 

3.500 - 3800 từ). Bảng mã Unicode. Font chữ: Times New Roman. Cỡ chữ 14. Cách dòng: 

dòng đơn. Canh lề: lề trái 2 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2 cm. Hình minh họa, 

bảng biểu ngắn gọn, rõ ràng. 

2. Trình tự bài viết:  

Một báo cáo khoa học có những phần được sắp xếp theo thứ tự sau đây: 

- Tên bài: Chữ in hoa, đậm, đặt ở giữa (tiếng Việt và tiếng Anh) 

- Tên tác giả/nhóm tác giả: Ghi rõ họ tên, nơi công tác. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại 

và email của tác giả chịu trách nhiệm chính. 

            Ví dụ: Nguyễn Văn B (Bác sĩ, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh X) 

- Phần tóm tắt nghiên cứu tiếng Việt khoảng 200 từ, cấu trúc như sau: 

+ Đặt vấn đề 

+ Mục tiêu nghiên cứu 

+ Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

+ Kết quả nghiên cứu 

+ Kết luận 

- Phần tóm tắt nghiên cứu tiếng Anh khoảng 200 từ, cấu trúc như sau: 

  + Title (Cỡ chữ 14, hoa, đậm, đặt ở giữa) 

  + Author (Không dấu, ghi cơ quan bằng tiếng Anh) 

  + Background (including purposes) 

  + Materials and method 

  + Results 

  + Conclusion 

- Phần toàn văn bao gồm: 

 + Đặt vấn đề và mục tiêu 

 + Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 + Kết quả nghiên cứu 

 + Bàn luận 

 + Kết luận và kiến nghị (phần kiến nghị không bắt buộc) 

- Tài liệu tham khảo: Không quá 8 tài liệu.  

Đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả). Sau đó đến tài liệu tiếng 

Anh, tiếng Pháp (vần ABC theo họ). 

Mỗi tài liệu phải có đầy đủ các nội dung: Tên tác giả (nhóm tác giả); Tên bài, tên tạp 

chí (tên sách); Năm xuất bản; Nhà xuất bản; Số tạp chí; Số trang. 

 - Các bảng biểu, hình minh họa có đánh số thứ tự, có chú thích. 

           - Toàn bộ báo cáo toàn văn được đánh số theo chữ số Ả rập, không đánh số La Mã. 

 3. Tác giả phải chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả, nội 

dung bài gửi đăng (các số liệu thu thập và phân tích dữ liệu). Bài gửi chưa được đăng ở các 

tạp chí khác. 

 Gửi kèm theo 2 phản biện/bài (theo mẫu 2) 



 

 

Mẫu 2 

NHẬN XÉT BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM 

Người nhận xét:........................................................................................................................ 

Tên bài:..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Tên tác giả:............................................................................................................................... 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP: 

1. Giá trị khoa học, thực tiễn cập nhật: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. Nội dung khoa học: 

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................  

4. Kết quả nghiên cứu: 

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

5. Hình thức trình bày: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

6. Kết luận:  

…………………………………………………………………………………………………

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

                                                                       …….………., ngày     tháng      năm 2022 

                                                                                                    Người nhận xét 
                                                                                                    (Ký tên - Ghi rõ họ tên - Học hàm, học vị)  

             

                         


