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Linh vưc nghiên cưu - Kỹ thuât tài nguyên nước, xử lý chât lương nước và
xử lý nước thải, thủy văn, thủy lưc, mô phong ô nhiễm/trầm tích

• 150 isi jounal paper, Hindex 29; citations 2400
150 bài bao ISI, chi sô Hindex: 29; sô lương trích dân: 2400

•What is ISI - ISI là gì?
Thomson ISI - publishes the annual Journal - Thomson ISI - xuât bản
Tap chí hàng năm
Citation Reports for journals that it track- Bao cao trích dân tới cac
bài bao của tap chí
Scopus citations for academic journal articles covering nearly 22,000
titles from over 5,000 publishers in the scientific, technical, medical,
and social sciences
Trích dân Scopus cho cac bài bao hoc thuât bao gồm gần như toàn
bộ 22,000 tiêu đề từ hơn 5,000 nhà xuât bản trong cac linh vưc khoa
hoc, ki thuât, y hoc và xã hội.
Science Citation Index (SCI) is a citation index originally produced by
the Institute for Scientific Information (ISI) and now owned by
Clarivate Analytics
Chi sô trích dân khoa hoc SCI là một chi sô trích
dân đươc tao ra bởi Viên Công nghê Khoa hoc
và hiên nay thuộc Clarivate Analytics

•What is citation - Trich dân là gì?
Number of times the author’s work is cited (mentioned) in other
isi journal papers
Sô lần bài bao của tac giả đươc nhắc đên trong cac bài bao ISI
khac
•What is H index - Chi sô H là gì?
H-Index = H number of publications with at least H citations.
Chi sô H = Sô lương H xuât bản với trích dân H.

• What is journal ranking - Xếp hạng các tạp chi là gì

• What is journal ranking – Xếp hạng các tạp chi là gì

• Water resources/ Tài nguyên nước = 70

Advantages and difficulties in researching and publishing
international articles – Thuân lơi và kho khăn trong nghiên cưu
và xuât bản cac bài bao quôc tê
•Why publish in journal? - Tai sao lai xuât bản ở 1 tap chí?
Present and disseminate research finding, build research
collaboration - Trình bày và chia se kêt quả nghiên cưu, hơp tac
nghiên cưu
•Why measure research indices? - Tai sao phải đo chi sô
nghiên cưu?
Quantitative measure of the research impact of the paper and the
author - Phương phap đinh lương ảnh hưởng của công trình
nghiên cưu và tac giả

• Structure of Journal paper

• Câu truc của 1 bài báo

Abstract

Tom tắt

Introduction

Giới thiêu

Methodology

Phương phap

Results and Discussion

Kêt quả và thảo luân

Conclusion

Kêt luân

• Journal paper - Bài báo
Introduction - Giơi thiêu:
- What is the gap in the research based on literature review –
significance
Vân đề con thiêu sot/chưa đươc giải quyêt trong cac tài liêu
nghiên cưu – ý nghia
- Why it is important to fill that gap based on author knowledge
and experience – impact
Tai sao phải giải quyêt vân đề này dưa trên sư hiêu biêt và
kinh nghiêm của tac giả – ảnh hưởng
- Objectives/aims of the paper – the extent to which the paper
fills the gaps
Muc tiêu/muc đích của bài bao - mưc độ của bài bao đê giải
quyêt vân đề này

• Journal paper - Bài báo
Methodology – Phương pháp:
- Study area – khu vưc nghiên cưu
- Data: What data collected, source of data
Dữ liêu: Dữ liêu gì đươc thu thâp, nguồn dữ liêu
- Equipment: how measured - to indicate reliability and
accuracy of data
Thiêt bi: Quan trắc như thê nào – chi ra độ tin cây và độ chính
xac của dữ liêu
- Analysis: methods used to analyse the data
Phân tích: Phương phap sử dung đê phân tích dữ liêu

• Journal paper Bài báo
Results - kết qua:
- Present the main results/ Trình bày cac kêt quả chính
- Are the results a true reflection of the data/ Cac kêt quả co
phản anh đung về sô liêu không
- What are the assumptions/ Cac giả đinh là gì
- Is the accuracy appropriate to the results/ Độ chính xac co phù
hơp với kêt quả không
- Trends in data – extrapolation? Are there tipping points
Xu thê trong chuôi sô liêu – ngoai suy? Co cac điêm tới han
không?

• Journal paper Bài báo
Discussion – Thao luân:
- What do the results mean? - Cac kêt quả co ý nghia gì?
- What are the implications? - Cac kêt quả này co ngu ý gì?
- Relates results to significance - Liên hê Cac kêt quả với ý
nghia
-

Relates results to impact - Liên hê Cac kêt quả với ảnh
hưởng

• Journal paper - Bài báo
Conclusion – Kết luân:
-

What was found? Cac kêt quả nào đươc phat hiên/tìm
thây?

- What more should be done – future work
Những viêc gì cần phải làm – kê hoach nghiên cưu trong
tương lai

• Journal paper - Bài báo
Abstract – Tom tăt:
- Significance, impact and objectives – why this work was done
Y nghia, ảnh hưởng và muc tiêu – tai sao nên thưc hiên viêc
nghiên cưu này
- Aims and objectives/ Muc đích và muc tiêu
- Study area and methodology/ Khu vưc nghiên cưu và phương
phap
- What was found – main results/ Cac kêt quả chính
- Relate results to significance and impact/ Liên hê Cac kêt quả
với ý nghia và ảnh hưởng

• How to write Journal paper - Làm thế nào đê viết 1 bài báo
Write abstract and conclusion first
Viêt tom tắt và kêt luân trước
Revise several times over - sửa lai nhiều lần
- Need to have clear understanding of significance, impact – cần
phải co sư hiêu biêt rõ ràng về ý nghia, ảnh hưởng
- How this relates to objectives – làm thê nào đê gắn liền với cac
muc tiêu
- Results and discussion – the extent the objectives were fullfilled –
Cac kêt quả và thảo luân – mưc độ cac muc tiêu đươc hoàn
thành
- Main conclusion (what was found) and why this is significant and
has impact - Kêt luân chính (cac kêt quả), tai sao no lai co ý
nghia và co ảnh hưởng

1. Overview of international reporting system: SCI, ISI,
SCOPUS - Tổng quan về cac hê thông bao cao quôc tê: SCI,
ISI, SCOPUS
2. Ranking of social science journals and natural science
journals - Xêp hang của cac tap chí khoa hoc xã hội và khoa
hoc tư nhiên
3. Update the statistics of scientific publications of Vietnam
based on three categories (SCI, ISI, SCOPUS) - Câp nhât
thông kê cac xuât bản khoa hoc của Viêt Nam dưa trên ba
phân loai (SCI, ISI, SCOPUS)
4. The standard for publication in the international journals
(one or two examples) - Tiêu chuẩn xuât bản trong cac tap chí
quôc tê (một hoặc hai ví du)

The steps to submit an international journal article
Các bước để đăng một bài báo quốc tế
1)Prepare draft – Chuẩn bị bản thảo
2)Edit for good English – Chỉnh sửa tiếng Anh
3)Review by colleague who has published widely – Được rà
soát bởi những người có kinh nghiệm viết báo
4)Select potential reviewers – many journals ask for your
suggestions – Lựa chọn người phản biện cho bài báo của bạn –
nhiều tạp chí yêu cầu bạn đề xuất người phản biện

The standard for publication in the international journals
(examples) - Tiêu chuẩn đê xuất bản bài báo quôc tế (vi dụ)

The standard for publication in the international journals - Tiêu chuẩn đê xuất bản bài báo quôc tế
• 1 year for writing and editing – more than 20 times: 1 năm đê viêt và chinh sửa – nhiều hơn 20 lần
• Submit in Dec 2015 – Gửi bài trong thang 12/2015
• Reject in March 2016 – Bi từ chôi trong thang 3/2016
• Rewrite including reanalysis plus new author to improve modelling – Viêt lai bài bao gồm phân tích lai kêt
hơp với ngươi viêt mới
• Resubmit in Feb 2017 – Gửi lai bài trong thang 2/2017
• Major revision June 2017 – Chinh sửa những lôi lớn trong thang 6/2017
• Minor revision Aug 2017 – Chinh sửa những lôi nho trong thang 8/2017
• Accept Sept 2017 – Bài bao đươc châp nhân thang 9/2017
• Publish Oct 2017 – Bài bao đươc xuât bản thang 10/2017

