
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ:  

CHUYÊN SAN KINH TẾ - LUẬT VÀ QUẢN LÝ (STDJELM) 

THUỘC TẠP CHÍ “PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐHQG - HCM” 

ISSN: 2588 – 1051 

--------------------------------------------------------- 

1. GIỚI THIỆU VỀ STDJELM 

Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ: Chuyên san Kinh Tế - Luật Và Quản Lý (STDJELM) 

thuộc Tạp chí “Phát triển khoa học và công nghệ - ĐHQG - HCM” là cơ quan công bố chính thức 

những kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh trong lĩnh vực Kinh tế, Luật, Kinh doanh và Quản lý. Theo công văn số 20/TTKHCN - ISSN 

của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia gửi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(ĐHQG - HCM) ngày 17/5/2017, (STDJELM) đã được cấp Mã số chuẩn quốc tế số: ISSN 2588 - 

1051. Các bài trên STDJELM thuộc lĩnh vực Kinh tế, Luật và Quản lý được Hội đồng Chức danh Giáo 

sư Nhà nước tính điểm công trình khoa học đối với các tác giả khi xét công nhận chức danh Phó 

Giáo sư, Giáo sư. 

--------------------------------------------------------- 

2. MỤC ĐÍCH CỦA STDJELM 

- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong cán bộ khoa học của 

ĐHQG - HCM. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học chuyên ngành Kinh tế - Luật và Quản lý, góp 

phần phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và 

triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển khoa học, sản xuất và đời sống trong lĩnh vực 

Kinh tế, Luật, Kinh doanh và Quản lý. 

- Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học - công nghệ và làm cầu nối giữa khoa học và thực tiễn 

trong cộng đồng các nhà giáo, nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

- Thông tin kịp thời về các hoạt động khoa học - công nghệ của ĐHQG - HCM trong lĩnh vực Kinh tế 

- Luật và Quản lý, tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQG 

- HCM. 

--------------------------------------------------------- 

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA STDJELM 

STDJELM thực hiện theo chuyên đề gắn với thực tiễn kinh tế - xã hội và định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước. Các chuyên đề nghiên cứu và trình bày trong lĩnh vực Kinh tế, Luật, Kinh 

doanh và Quản lý, trên cả bình diện vĩ mô và vi mô. 



Bài đăng trong tạp chí chủ yếu là các bài công bố kết quả các công trình nghiên cứu lý thuyết và 

thực tiễn (research work), có giá trị khoa học. Các bài viết tổng luận (article review) sẽ do Ban biên 

tập mời. Bên cạnh đó, các bài thông báo khoa học (scientific information) và các bài nghiên cứu 

chuyên sâu (intensive research) về các lĩnh vực gắn kết với chuyên ngành cũng được chọn đăng. 

Ban biên tập sẽ gửi cho các nhà khoa học uy tín liên quan phản biện và quyết định chọn bài đăng 

trong tạp chí. Tuy nhiên, các tác giả sẽ chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như sai sót của dữ 

liệu, về các ý kiến, quan điểm, về các tài liệu trích dẫn trong các bài đăng trong tạp chí. Ban biên 

tập và Tòa soạn không chịu trách nhiệm về mọi hệ quả liên quan đến các điều nói trên. 



THỂ LỆ GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ: 

CHUYÊN SAN KINH TẾ - LUẬT VÀ QUẢN LÝ (STDJELM) 

Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ: Chuyên san Kinh Tế - Luật Và Quản Lý (STDJELM) 

thuộc Tạp chí “Phát triển khoa học và công nghệ - ĐHQG – HCM” đăng tải những công trình 

nghiên cứu mới trong lĩnh vực Khoa học: Kinh tế - Luật, Kinh doanh và Quản lý chưa từng được 

công bố trên các tạp chí hoặc sách xuất bản trong và ngoài nước.  

Thông tin chung về bài báo  

1. Bài báo nêu rõ loại bài viết: Bài nghiên cứu, Bài tổng quan, Tham luận… được viết bằng một 

trong ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp.  

2. Bài viết không quá 7000 từ. Mỗi bài cần gửi đến Văn phòng chuyên san 1 bản và file đính kèm 

(có tác giả và cơ quan công tác, email liên hệ), có tên bài và nội dung tóm tắt từ 275 – 500 từ 

bằng tiếng Anh và tiếng Việt (nếu bài báo viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt), bằng tiếng 

Pháp và tiếng Việt (nếu bài báo viết bằng tiếng Pháp), nêu rõ mục đích và kết quả của công 

trình nghiên cứu và từ khoá của bài (3-5 từ khóa).  

3. Bản thảo có từ viết tắt và có phần Danh mục từ viết tắt cuối bài  

Tài liệu tham khảo  

4. Bản thảo có danh mục tài liệu tham khảo.  

5. Tài liệu tham khảo theo định dạng chuẩn APA, và tất cả các tài liệu tham khảo đều được trích 

dẫn trong bài.  

Hình ảnh (Đối với bản thảo có hình)  

6. Hình ảnh RÕ NÉT  

7. Hình ảnh ĐƯỢC trích dẫn đầy đủ trong bài  

8. Chú thích hình ảnh RÕ RÀNG (gồm có tên hình và chú giải về hình)  

9. Đối với Hình đã công bố PHẢI có trích dẫn nguồn  

10. Đối với Hình màu có thể in trắng đen rõ và phân biệt được các thành phần của hình  

Bảng biểu (Đối với bản thảo có bảng)  

11. Bảng được vẽ bằng công cụ insert table (không phải dạng hình)  

12. Bảng có tên rõ rang  

13. Tất cả các bảng được trích dẫn trong bài viết  



14. Đối với bảng có kí tự đặc biệt, kí hiệu thì phải có phần chú thích kí tự, kí hiệu đó  

15. Đối với bảng sử dụng lại từ công bố trước đó thì phải trích dẫn nguồn 

Đạo đức trong công bố  

Bản thảo có tuyên bố Xung đột lợi ích (Conflict of Interest) ở cuối trang  

Bản thảo có tuyên bố Đóng góp của các tác giả (Author contribution) ở cuối trang  

Cuối bài cần ghi rõ họ tên, địa chỉ cơ quan hoặc nhà riêng và số điện thoại, email để liên hệ với 

tác giả. Khi nhận bài tòa soạn có biên lai, tòa soạn không nhận bài chưa đúng qui định trên. Bài 

gửi lại tác giả để hiệu chỉnh theo yêu cầu của Ban biên tập thì ngày nhận là ngày nhận bản thảo 

đã hoàn chỉnh.  

Thư từ và bài gửi đăng STDJELM xin gửi về địa chỉ sau:  

Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ: Chuyên san Kinh Tế - Luật Và Quản Lý (STDJELM)  

Phòng A207, Trường Đại học Kinh tế - Luật.  

Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 08 – 37244555 ext. 6681. Fax: 08- 37244500  

Email: csktlql@uel.edu.vn Địa chỉ truy cập : http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn  

http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/

