
BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRI1OG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p  -  Tr  do - Hnh phüc  

HáiPhdng, ngày 30 tháng 11 nàm 2022 

THIX MI 

Vie't bài báo khoa hQc däng trên Tgp chI Khoa hQc Cong nghc Hang hái 
So 73 (01/2 023) 

KInh giri:  

Tp chi Khoa h9c Cong ngh Hang hãi - Trixng Dai  hc Hang hãi Vit Nam 
dixcc B Thông tin va Truyn thông cp giy phép hoat dng báo chI in so 13 50/GP- 
BTTTT ngày 30/7/20 12. Các linh vrc khoa h9c cong b trên Tp chI bao gôm: 

- Khoah9changhãi; 
CokhI-Dnglirc; 

DOng tàu - Cong trInh ni; 

Din - Din ti:r - Tir dng hóa; 
Xây dirng cong trInh thüy - Cãng bin; 
Bão darn an toàn hang hãi; 

- Bão v môi tnrOng bin; 
Kinh t hang hãi; 

Logistic va chui cung 11ng; 
Lut hang hãi; 

- TIJ'ng ding cong ngh thông tin trong linh vrc trên. 

Nhng bài báo däng trên Tp chI Khoa h9c Cong ngh Hang hãi cüa Trixng 

Dai h9c Hang hâi Vit Nam duc tinh dim cong trinh khoa h9c quy di khi xét dt tiêu 
chun các chfrc danh Giáo six, PhO Giáo six: 

- Tr 0 dn 0,75 dim tai  Hi dng Nganh Giao thông 4n tãi; 

- Ti'r 0 dn 0,5 dim tui Hi dng lien ngành Co khI - Ding 1irc, ngành Luyn 
kim, nganh Co h9c và nganh Hóa h9c - Cong ngh thirc phm. 

D chun bj xut ban Tap  chI S 73 (0 1/2023), Tnthng Dai  h9c Hang hãi Vit 
Narn trân trong kInh mi các nha nghien clru, nhà khoa hçc, nhà quán 1, can bO,  giãng 
viên, nghiën c1ru sinh thuc cãc trixô'ng Dai  hQc, Vin nghiên ciru tham gia viêt Va giri 
bàn thão bai dang cho Tp chI vOi cãc linh v1rc khoa h9c dä nêu trên. 

Tác giã vui lông gri ban thão dung Microsoft Word qua email Tp chI 
jrnstvirnaru.edu.vn. Th l gi'ri bai, huâng dn trinh bay bài báo ducic dang tai  website: 
http ://www.khcn.vimaru.edu.vnitap-chi-khcnhh. 

Han gfri bäi: 20/12/2022; 

Dir kin xut ban: 30/01/2023. 

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường.  



P S.TS. Nguyn Thanh So'n 

ING 
QC 
HAl 

NAM 

Bla cM lien h: Ttp chI Khoa h9c Cong ngh Hang hãi, Trtthng Dui hQc Hang hãi 

Vit Nam, S 484 Ltch Tray, phu&ng Kênh Ducing, qun Lê Chãn, thành ph Hãi Phông; 

Din thoai: 02253.829111. 

Trân tr9ngV 

Noi nhin: 
- Nhix trên; 
- Liru: VP TCKHCNHH. 
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