TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM

THÔNG BÁO SỐ 1
I. Hội thảo khoa học với chủ đề "Đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí gắn với việc làm sinh viên ra trường Thực trạng và Giải pháp” tại Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam
Định phối hợp với Tạp chí Cơ khí Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
vào ngày 15 tháng 9 năm 2017, nhằm mục đích:
1. Phản ánh tình hình về công tác đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí và việc làm sinh viên khi ra trường
thông qua Hội thảo tại Khu vực Đồng bằng sông Hồng nói chung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam
Định nói riêng.
2. Thông báo, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí và việc
làm sinh viên khi ra trường trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2012 đến nay.
3. Đề xuất từ Hội thảo về công tác đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí và việc làm sinh viên khi ra trường đến
năm 2022 và một số năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả.
4. Góp phần triển khai có hiệu quả nói chung về Luật Việc làm, Luật Giáo dục Nghề nghiệp, Luật Giáo
dục Đại học, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020, Quy hoạch phát triển nguồn
nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 và
trong lĩnh vực Cơ khí nói riêng.
5. Tôn vinh, biểu dương, động viên các tập thể và cá nhân, sinh viên, học viên,… đã có nhiều đóng góp
quan trọng vào sự nghiệp trồng người và phát triển đất nước trên lĩnh vực Cơ khí.
6. Làm cầu nối gắn chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ giữa Nhà trường với cơ sở đào tạo nghiên cứu – người
học – doanh nghiệp – cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí và tuyển dụng bố
trí việc làm sinh viên khi ra trường thông qua gặp gỡ, trao đổi những vấn đề thời sự, để từ đó tìm kiếm cơ hội
hợp tác lâu dài duy trì sự phát triển ổn định bền vững.
7. Góp phần thúc đẩy vai trò công tác đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí của Nhà trường cùng các cơ sở đào
tạo trong lĩnh vực Cơ khí và việc làm sinh viên khi ra trường.
II. Chủ đề khoa học tham luận của Hội thảo, bao gồm:
- Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ ô tô; Công nghệ Hàn;
- Thiết bị giảng dạy cho sinh viên học tập Cơ khí; Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Cơ khí;
- Việc làm cho sinh viên Cơ khí khi ra trường; Chương trình đào tạo lĩnh vực Cơ khí;
- Công tác thực hành, thí nghiệm cho sinh viên Cơ khí;
- Đồ án tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Trải nghiệm thực tế cho sinh viên Cơ khí; Mối quan hệ giữa Nhà
trường và Doanh nghiệp Cơ khí trong việc nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư Cơ khí nói riêng và ngành Cơ khí
nói chung.
III. Các mốc thời gian quan trọng:
- Nộp các bài tham luận, báo cáo khoa học hoặc bài báo khoa học: trước 12/8/2017
- Nộp Giấy phản biện (do Ban Tổ chức quy định) đối với bài báo khoa học: trước 15/8/2017
Toàn bộ bài báo khoa học được viết theo thể lệ của Tạp chí Cơ khí Việt Nam
(Xem chi tiết tại http://www.cokhivietnam.vn/?area=news&ctrl=NewsDetails&id=42&scat=&cat=).
Các bài tham luận, báo cáo khoa học hoặc bài báo khoa học gửi về Ban Thư ký qua địa chỉ E-mail ở phần dưới.
IV. Xuất bản: Các bài tham luận, báo cáo khoa học sẽ được in trên Kỷ yếu của Hội thảo. Ngoài ra, các báo cáo khoa học sẽ
được Ban Khoa học Hội thảo biên tập thành bài báo cáo khoa học, để lựa chọn chấp nhận đăng tải trên số đặc biệt Tạp chí Cơ
khí Việt Nam.

V. Ban Thư ký:
Ông Đoàn Tuấn Nam
Điện thoại: (0228) 3647 716 - 0989 661 196
Email: hoithaokhoahoc.nute@gmail.com
Website Hội thảo: hoithao.nute.edu.vn.
VI. Phí Hội thảo:
Không thu phí đối với mọi người được Ban Tổ chức mời đến dự Hội thảo. Các bài báo khoa học được lựa chọn
đăng tải trên số đặc biệt Tạp chí Cơ khí Việt Nam phải nộp lệ phí 700.000đ/bài (chưa bao gồm phí phản biện).
VII. Địa điểm Hội thảo:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, P.Lộc Hạ, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Tel: (0228) 3647 716 * Fax (0228) 3637994
http://www.nute.edu.vn; Email: phonghtqt.skn@nute.edu.vn

THỂ LỆ GỬI VÀ ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM
Tạp chí Cơ khí Việt Nam là cơ quan thông tin về lý luận nghiệp vụ của ngành Cơ khí Việt Nam, được
Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép xuất bản định kì hàng tháng và phát hành rộng rãi trên địa bàn cả nước.
Theo đó, Tạp chí Cơ khí Việt Nam có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của ngành Cơ khí Việt Nam; phản ánh mọi hoạt
động của ngành Cơ khí nước nhà (Thiết bị toàn bộ; Máy động lực; Cơ khí phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp và
công nghiệp chế biến; Máy công cụ; Cơ khí xây dựng; Cơ khí đóng tàu thủy; Thiết bị kỹ thuật điện – điện tử; Cơ
khí ôtô - cơ khí giao thông vận tải;…); giới thiệu, trao đổi những công trình và kết quả nghiên cứu có hàm lượng
khoa học và giá trị thực tiễn cao của các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, …;
các vấn đề khoa học, công nghệ;… những phát minh, sáng chế, kết quả, thành tích, điển hình tiên tiến trong hoạt
đông nghiên cứu, quản lý, đào tạo và sản xuất, kinh doanh ở trong và ngoài nước tới đông đảo bạn đọc.
Tạp chí Cơ khí Việt Nam nhận đăng các bài báo có nội dung liên quan đến các lĩnh vực đào tạo, công
nghiệp và khuyến công nói chung, cơ khí, như: chế tạo máy, cơ điện tử, cơ khí động lực, cơ kỹ thuật, kỹ thuật
tàu thủy, kỹ thuật hàng không, sinh thái và môi trường công nghiệp, máy và thiết bị chế biến nông sản và công
nghiệp thực thẩm, cơ khí nông-lâm-ngư nghiệp-thủy lợi, cơ khí giao thông-xây dựng, …, đào tạo và chuyển giao
công nghệ cơ khí.
Nhằm tao điều kiện thuận lợi đối với các tác giả khi đăng bài báo khoa học – công trình khoa học trên
chuyên mục “NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI”, để được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận
đạt tiêu chuẩn học vị, học hàm,… Tạp chí Cơ khí Việt Nam hướng dẫn thể lệ gửi bài như sau:
1. Yêu cầu chung: Bài báo đăng trong Tạp chí Cơ khí Việt Nam là kết quả nghiên cứu gốc; bài báo
tổng quan hoặc các bài viết thông tin khoa học (short communications).
2. Bản thảo: Các bài báo đăng trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam thường bao gồm các phần:
1. Tiêu đề bài báo (bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh).
2. Tác giả (kèm theo ghi chú về chức danh khoa học, học vi, địa chỉ).
3. Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh không quá 350 từ (bao gồm cả từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 5 –
15 từ).

4. Đặt vấn đề.
5. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu.
6. Kết quả và thảo luận (có thể tách thành 2 phần riêng biệt: Kết quả, Thảo luận).
7. Kết luận.
8. Tài liệu tham khảo.
Bảo thảo được soạn trên máy vi tính, sử dụng Unicode, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, trên
giấy A4 - một mặt, chế độ dãn dòng: “1.5 lines spacing”, căn lề trái phải mỗi bên: 3 cm, căn lề trên dưới: mỗi
phần 2,5 cm, chế độ lề: “justified”. Dung lượng mỗi bài báo khoảng 1.600-2.500 từ. Các đồ thị, hình và ảnh cần
trình bày thật rõ ràng.
Các thuật ngữ khoa học nếu chưa được Việt hóa thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh. Các ký hiệu
viết tắt cần phải giải thích khi xuất hiện lần đầu.
Thứ tự bảng và hình được đánh số theo trình tự trong bài, không đánh theo thứ tự cách đề mục. Không
được viết tắt các tiểu mục, tên bảng, hình vẽ. Tên bảng được ghi bên trên bảng, tên hình vẽ được ghi bên dưới
hình. Chú thích in nghiêng.
Chỉ có những tài liệu được trích dẫn thực sự trong nội dung bài viết mới đưa vào phần tài liệu tham
khảo. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự trích dẫn (tài liệu tiếng nước ngoài được sắp xếp theo họ của
tác giả, tài liệu tiếng Việt sắp xếp theo tên tác giả) và theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc đơn
(…), tên sách, tên nhà xuất bản, nơi xuất bản (đối với sách), hoặc tên bài báo, tên tạp chí, tập, số (đối với bài
báo), trang đầu và trang cuối của tài liệu. Đối với những tài liệu không có tác giả thì xếp theo chữ cái của từ đầu
tiên của cơ quan ban hành tài liệu. Trong bản thảo, ở những nội dung tác giả đã tham khảo hoặc sử dụng kết quả
nghiên cứu từ các tài liệu khoa học khác, cần đánh dấu bằng số (đặt trong dấu […]) - là số thứ tự của tài liệu xếp
trong danh mục các tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần ghi theo ngôn ngữ gốc, không phiên âm, không
dịch.
3. Nộp bài: Bản thảo gồm 2 bản in và 1 bản điện tử. Khi đăng kí nộp bài, các tác giả có thể đề xuất 2
phản biện. Việc chọn các phản biện chuyên môn phù hợp thuộc quyền của Hội đồng Biên tập Tạp chí Cơ khí
Việt Nam.
4. Phản biện: Sau khi nhận các bài viết gửi đăng đúng với thể thức quy định của Tạp chí Cơ khí Việt
Nam, Hội đồng Biên tập sẽ gửi bài viết cho các phản biện.
Những bài viết được chấp nhận đăng, các tác giả sẽ nhận được thư phản hồi của Hội đồng Biên tập với
thời gian sửa chữa được yêu cầu tùy theo chất lượng của bài viết. Bản sửa chữa lần cuối của tác giả sẽ được coi
là bản gốc.
Sau khi xuất bản và phát hành, mỗi tác giả sẽ nhận được một quyển Tạp chí miễn phí.
Bản thảo có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua E-mail của Tạp chí.
Quý tác giả muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với TÒA SOẠN
TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 4 Phạm Văn Đồng (trong Viện Nghiên cứu Cơ khí), Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37920651 - 0904177637
*Fax: (024) 37920650
Email: tcckvietnam@gmail.com
*Website: cokhivietnam.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ CẤU TRÚC, BỐ CỤC VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
BÀI THAM LUẬN CỦA HỘI THẢO
I. Cấu trúc, bố cục Bài tham luận có thể trình bày, như sau:
1. Đặc điểm, tình hình
2. Những thuận lợi và khó khăn
3. Thực trạng trước đây và hiện nay
4. Thành tựu, kết quả đạt được
5. Những cái mới so với trước đó
6. Những hạn chế, tồn tại
7. Nguyên nhân
8. Bài học kinh nghiệm
9. Đề xuất mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và giải pháp thực hiện trong thời gian
tới hoặc theo giai đoạn.
II. Yêu cầu về hình thức trình bày của Bài tham luận:
1. Bài đánh máy vi tính, sử dụng Unicode, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ
14, trên giấy A4 - một mặt, chế độ dãn dòng: “1.5 lines spacing”, căn lề trái phải mỗi
bên: 3 cm, căn lề trên dưới: mỗi phần 2,5 cm, chế độ lề: “justified”.
2. Dung lượng mỗi bài tham luận khoảng 1.200 từ.
3. Bài tham luận nên có ảnh minh họa đính kèm.
***

