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1. MỤC ĐÍCH 

Hướng dẫn quy trình và các thủ tục cần thiết trong việc tiếp nhận, thẩm duyệt và 

đăng các bài viết khoa học trên Website của nhà trường Đại học Hạ Long. 

2.  HẠM VI    DỤNG 

Áp dụng đối với các bài viết khoa học đăng trên Website của Trường Đại học Hạ 

Long.  

3.  ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT 

3.1. Định nghĩa: 

- Các bài viết khoa học đăng trên Website của Trường Đại học Hạ Long là các 

bài viết học thuật của giảng viên, nhân viên nhà trường được đăng tải trong trang 

Khoa họ   ông nghệ thuộc mục Nghiệp v  trên trang chủ của website Trường Đại 

học Hạ Long (địa chỉ: http://uhl.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/). 

 - Bài viết khoa học là bài viết chuyên sâu về chuyên môn, quản lý; giới thiệu kết 

quả nghiên cứu khoa học; bàn luận, đề xuất những giải pháp, sáng kiến, v.v., nhằm 

phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của 

nhà trường. 

3.2. Viết t t: Trong văn bản này các kí hiệu viết tắt được dùng như sau: 

BBT: Ban biên tập 

BPBT: Ban Biên tập (Bộ phận chuyên trách bài viết khoa học) 

HTKH: Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học  

4. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

4.1. Nội dung  ông việ : 

4.1 Điều kiện thự  hiện Thủ t   

 Bài thuộc dạng bài viết khoa học, có xác nhận của người quản lý chuyên môn 

(Khoa/phòng/Trung tâm/bộ môn) về tính khoa học và tính pháp lý.  

4.2 Thành phần hồ sơ Bản  hính Bản sao 

 1. Bản thảo bài viết bản mềm (trình bày theo M03.BV.01) 

gửi về hòm thư bbtkh@daihochalong.edu.vn 

2. Bản thảo bài viết bản pdf có chữ kí số xác nhận theo 

quy định gửi về hòm thư bbtkh@daihochalong.edu.vn 

hoặc Bản thảo bài viết bản cứng có chữ kí xác nhận theo 

quy định tại phòng HTKH . 
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4.3 Số lượng hồ sơ 

 01 

4.4 Thời gian xử lí 

 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thủ tục hồ sơ hợp lệ. 

4.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Nơi tiếp nhận: hòm thư bbtkh@daihochalong.edu.vn và  phòng HTKH 

Nơi trả kết quả: hòm thư bbtkh@daihochalong.edu.vn và trang Khoa họ   ông 

nghệ thuộc mục Nghiệp v  trên trang chủ của website Trường Đại học Hạ Long 

(địa chỉ: http://uhl.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/)  

4.6 Lệ phí 



 

 Không 

4.7 Quy trình xử lí  ông việ  

TT Trình tự 
Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 

B1 Tác giả nộp hồ sơ tại hòm thư 

bbtkh@daihochalong.edu.vn 

hoặc phòng HTKH  

 Giờ HC Theo quy định tại 4.2 

M03.BV.01 

B2 
BPBT dựa trên nhận xét của đơn 

vị chuyên môn và quy định thể lệ 

bài viết, làm tờ trình kèm hồ sơ đề 

xuất Trưởng Ban biên tập phê 

duyệt nội dung bài viết.  

BPBT 3 ngày M03.BV.02 

B3 Kiểm tra nội dung Tờ trình và hồ 

sơ: 

- Nếu đồng ý: Kí duyệt. 

- Nếu không đồng ý: Trả về B9. 

Trưởng 

BBT 

2 ngày  

B4 
BPBT biên tập lại bài viết (định 

dạng văn bản, bổ sung hình ảnh, 

ảnh đại diện, v.v.) theo quy định.  

BPBT 3 ngày M03.BV.03 

B5 
Thống nhất nội dung biên tập với 

tác giả.  

Nếu sau 5 ngày không nhận được 

phản hồi từ phía tác giả, bài viết 

sẽ tự động loại khỏi quy trình 

thẩm duyệt: Trả về B9 

BPBT 5 ngày  

B6 
BPBT làm tờ trình đề xuất Trưởng 

Ban biên tập phê duyệt cho phép 

đăng bài. 

BPBT 1 ngày M03.BV.04 

B7 Kiểm tra nội dung Tờ trình và hồ 

sơ: 

- Nếu đồng ý: Kí duyệt. 

- Nếu không đồng ý: Trả về B4. 

Trưởng 

BBT 

1 ngày  

B8 BPBT phân loại bài viết theo lĩnh 

vực khoa học và cập nhật lên 

Website ngay sau khi được phê 

duyệt 

BPBT Giờ HC  

B9 Trả kết quả. 

Thống kê, vào sổ theo dõi. 

BPBT Giờ HC M03.BV.05 

M03.BV.06 

4.8 Cơ sở pháp lí 

 - Quyết định 435/QĐ-ĐHHL ngày 23/7/2020 về việc thành lập Ban Biên tập website 

và ấn phẩm truyền thông Trường Đại học Hạ Long. 

- Quyết định 956/QĐ-ĐHHL ngày 31/12/2020 về việc Ban hành quy chế tổ chức, 

hoạt động website và phát hành ấn phẩm truyền thông Trường Đại học Hạ Long. 

5  BI U M U 



 

TT Mã hiệu Tên biểu m u 

1 M03.BV.01 Mẫu bài viết khoa học gửi đăng website 

2 M03.BV.02 Phiếu phê duyệt nội dung bài viết 

3 M03.BV.03 Mẫu bài viết khoa học đăng website 

4 M03.BV.04 Phiếu duyệt đăng bài  

5 M03.BV.05 Phiếu trả kết quả đăng bài viết  

6 M03.BV.06 
Danh mục thống kê bài viết khoa học đăng website Trường 

Đại học Hạ Long 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU  

TT Tên tài liệu Nơi lưu Thời gian lưu 

1 
Bài viết gửi đăng (bản mềm, bản cứng có 

chữ kí/kí số) 
BBT 02 năm 

2 Phiếu phê duyệt nội dung bài viết BBT 02 năm 

3 Phiếu duyệt đăng bài  BBT 02 năm 

4 
Bài viết được đăng (bản mềm, bản trực 

tuyến) 

BBT 

và website trường 
02 năm 

Hồ sơ được lưu tại Ban Biên tập website và ấn phẩm truyền thông Trường Đại học Hạ 

Long, thời gian lưu 2 năm. Sau khi hết hạn, hồ sơ được chuyển đến bộ phận lưu trữ của 

Trường. 
 


