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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:        /BGDĐT-KHCNMT 

V/v thưởng bài báo trên tạp chí khoa 

học quốc tế uy tín năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023 

    
 

 

    Kính gửi:  Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng,  

viện nghiên cứu trực thuộc (danh sách kèm theo) 

 

Thực hiện điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 

tháng 10 năm 2014 của Chính phủ Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và 

khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xét thưởng các công trình của giảng viên, nghiên 

cứu viên thuộc các cơ sở trực thuộc được công bố năm 2022 trên các tạp chí khoa 

học quốc tế uy tín trong danh mục trích dẫn Web of Science, viết tắt là WoS (trước 

kia là ISI).  

Để kịp thời thống kê và thẩm định kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng trực thuộc 

(sau đây gọi tắt là đơn vị) triển khai các nội dung sau:  

1. Báo cáo kết quả thực hiện xét thưởng bài báo năm 2021 

Các đơn vị được cấp kinh phí thưởng bài báo quốc tế năm 2021 (theo Quyết 

định số 2157/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gửi báo 

cáo kết quả xét thưởng về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường). 

2. Thống kê, đề xuất thưởng bài báo quốc tế năm 2022  

2.1. Thống kê danh sách các bài báo quốc tế của giảng viên, nghiên cứu viên 

thuộc đơn vị công bố năm 2022 trên các tạp chí khoa học quốc tế theo mẫu gửi 

kèm. 

2.2. Thống kê các bài báo được công bố năm 2021 nhưng chưa được xét 

thưởng theo Quyết định số 2157/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

3. Nguyên tắc xét thưởng:  

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thống kê, thẩm định, 

xác thực thông tin liên quan trước khi gửi danh sách đề nghị thưởng về Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 



- Chỉ xem xét thưởng cho bài báo có trong danh sách đề nghị của đơn vị, đầy 

đủ thông tin theo mẫu yêu cầu, có ít nhất 01 tác giả là cán bộ của đơn vị và ghi rõ 

thông tin đơn vị trong bài báo. 

- Bài báo vi phạm về liêm chính khoa học không được xét thưởng (bài báo 

đăng trên tạp chí giả mạo, tạo chí lừa đảo, bài báo bị phát hiện do mua bán, bài báo 

mà tác giả chỉ ghi tên mà không có đóng góp thực chất, …).   

 - Các tác giả vi phạm điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ 2013 không được 

xét thưởng. 

4. Thời hạn: trước ngày 14/01/2023 các đơn vị gửi báo cáo kết quả xét 

thưởng bài báo đăng năm 2021; công văn đề nghị xét thưởng, danh sách đề nghị 

thưởng bài báo đăng năm 2022 (bản cứng) về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường), đồng thời gửi theo các địa chỉ email: 

vukhcnmt@moet.gov.vn và nvchau@moet.gov.vn những tài liệu sau: 

+ Bản scan báo cáo kết quả xét thưởng năm 2021. 

+ Bản scan công văn của đơn vị và danh sách bài báo năm 2022 đề nghị 

thưởng. 

+ File danh sách bài báo năm 2022 đề nghị thưởng (file word hoặc excel).   

 Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc cần trao đổi xin liên hệ: ông 

Nguyễn Văn Châu, CVC Vụ KHCNMT- ĐT: 091.233.72.19. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm 

túc chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời hạn quy định.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, KHCNMT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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Mẫu kèm theo công văn số          /BGDĐT-KHCNMT ngày      tháng      năm 2023 

_______________________________________________________________ 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đơn vị:   ………………….                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ UY TÍN  

TRONG DANH MỤC WEB OF SCIENCE NĂM 2022 
 

STT Tên bài báo Tác giả 

 

Đơn vị công tác 

(Affiliation) 

Tạp chí 
Mức xếp 

hạng 

theo 

Scimago 

Thời gian 

đăng bài 

hoặc 

online 

Số DOI; 

Link bài 

báo 

Tài trợ 

Lĩnh 

vực/ngành 

khoa học 

Tên tạp chí, mã số 

ISSN,   

e-ISSN 

Danh mục 

trích dẫn 

Hệ số 

ảnh 

hưởng 

(IF) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1            

2            

3            

…            

     …., ngày      tháng     năm 2023 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

   (Ký tên, đóng dấu) 
Ghi chú: 

(1) Số thứ tự; 

(2) Ghi tên gốc của bài báo; 

(3) Tác giả: Ghi như thứ tự ghi trong bài báo (ghi chú rõ tác giả là cán bộ của đơn vị là: tác giả chính, tác giả đầu, đồng tác giả, tác giả liên hệ (correspondence), …); Nếu bài báo có 

từ hai tác giả trở lên của cùng đơn vị thì chỉ thống kê bài báo 1 lần; 

(4) Ghi rõ đơn vị công tác (Affiliation) của các tác giả được ghi trong bài báo, tương ứng với cột (3); 

(5) Ghi tên gốc của tạp chí, mã số ISSN, e-ISSN; 

(6) Ghi rõ tạp chí thuộc danh mục trích dẫn nào của Web of Science; 

(7) Hệ số ảnh hưởng IF theo WoS; 

(8) Xếp hạng của tạp chí theo Scimago (Q1; Q2; Q3; Q4); 

(9) Ghi rõ thời gian đăng hoặc online; 

(10) Số DOI bài báo; Link để tra cứu; 

(11) Nếu có tài trợ thì ghi rõ tên cá nhân, tổ chức tài trợ (ví dụ: Bài báo là sản phẩm của đề tài NCKH thì ghi mã số của đề tài); 

(12) Ví dụ: Toán học; Vật lý; Hóa học; Sinh học; … 

  



                  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                       

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

 Gửi công văn số:           /BGDĐT-KHCNMT ngày      tháng    năm 2023 

_________________________________________________ 

STT Tên đơn vị Ghi chú 

1 Đại học Đà Nẵng  

2 Đại học Huế  

3 Đại học Thái Nguyên  

4 Học viện Quản lý Giáo dục  

5 Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh  

6 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương  

7 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang  

8 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh  

9 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  

10 Trường Đại học Cần Thơ  

11 Trường Đại học Đà Lạt  

12 Trường Đại học Đồng Tháp  

13 Trường Đại học Giao thông Vận tải  

14 Trường Đại học Hà Nội  

15 Trường Đại học Kiên Giang  

16 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  

17 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  

18 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh  

19 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

20 Trường Đại học Mở Hà Nội  
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STT Tên đơn vị Ghi chú 

21 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  

22 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp  

23 Trường Đại học Ngoại thương  

24 Trường Đại học Nha Trang  

25 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  

26 Trường Đại học Quy Nhơn  

27 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

28 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2  

29 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  

30 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  

31 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương  

32 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  

33 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội  

34 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh  

35 Trường Đại học Tây Bắc  

36 Trường Đại học Tây Nguyên  

37 Trường Đại học Thương mại  

38 Trường Đại học Việt - Đức  

39 Trường Đại học Vinh  

40 Trường Đại học Xây dựng  

41 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  

42 Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học  

                   Danh sách có 42 đơn vị 

____________________________ 
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