
Hướng dẫn dành cho việc đăng ký tài khoản (nếu đã tài khoản có vui lòng bỏ qua bước này) 

Để thực hiện việc gửi bài báo khoa học tới tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (JCA) các tác giả cần thực đăng 

ký tài khoản tại website: https://chemeng.hust.edu.vn/vjca 

1. Chọn mục REGISTER sau khi truy cập website https://chemeng.hust.edu.vn/vjca 

  

2. Sau khi chọn REGISTER, sẽ xuất hiện một biểu mẫu để điền các thông tin chính yếu bao gồm:  

(i) Tên (username) dùng để đăng nhập tạp chí 

(ii) Mật khẩu (password) để đăng nhập 

(iii) Tên (Firstname) của tác giả. Tên của tác giả sẽ xuất 
hiện chính thức trên các bài báo và được các cơ sở dữ 
liệu khoa học (crossref, google scholar, OrciD…) chỉ 
mục. 

(iv) Họ (Lastname) của tác giả. Họ của tác giả sẽ xuất 
hiện chính thức trên các bài báo và được các cơ sở dữ 
liệu khoa học (crossref, google scholar, OrciD…) chỉ 
mục. 

(v) Địa chỉ Email mà tác giả thường dùng. Nên sử dụng 
địa chỉ email của cơ quan hoặc tổ chức mà tác giả 
đang công tác. 

(vi) Xác nhận lại địa chỉ Email lần nữa để đảm bảo việc 
cũng cấp địa chỉ email này là chính xác. 

* ORCID iD: Các tác giả không bắt buộc phải cung cấp 
số định danh ORCID, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích 
các tác giả lập tài khoản và cung cấp số định danh 
ORCID này. 

(vii) Click chọn vào mục Author: để có thể gửi bài đến 
tạp chí 

(viii) Click chọn muc Reviewer: Nếu tác giả sẵn sàng 
trở thành người phản biện cho tạp chí. Nếu không 
muốn vui lòng bỏ qua mục này. 

Cuối cùng ấn nút Register để hoàn thành đăng ký 

 

 

 

https://chemeng.hust.edu.vn/vjca
https://chemeng.hust.edu.vn/vjca


Hướng dẫn dành cho việc gửi bài 

Sau khi đã hoàn thành việc lập tài khoản. Các tác giả có thể thực hiện việc gửi bài đến tạp chí JCA thông qua các 

bước sau. 

1. Ấn vào LOGIN và đăng nhập bằng username cùng password 

 

2. Tại tác vụ người dùng (User Home) chọn [New Submission] 

 

3. Tại Bước 1 (Step 1):  

(i) Chọn loại bản thảo phù hợp (Full Articles; Short Communications; hay bản thảo dạng Reviews…).  

(ii) Sau đó hãy kiểm tra sự phù hợp của bản thảo theo danh sách được liệt kê bên dưới Submission Checklist. 

Sau đó click chọn tất cả các mục để xác nhận.   

Tác giả cũng có thể gửi đến Ban biên tập lời nhắn (nếu có) 

(iii) Rồi ấn chọn Save and Continue 

 



4. Sang Bước 2 (Step 2): 

(i) Hãy chọn tập tin MS Word là bản thảo bài báo muốn gửi từ ổ cứng của máy tính. Sau đó chon Upload để tải 

file lên máy chủ của tạp chí. 

(ii) Ấn chọn Save and Continue 

 

5. Sang bước 3 (Step 3) 

(i) Nhập các thông tin của tất cả các tác giả có tên trong bài báo. Vui lòng nhập theo thông lệ quốc tế 

*Việc thêm mỗi tác giả được thực hiện bằng cách ấn vào Add Author ở dưới mục Authors này. 

*Chú ý sắp xếp thứ tự tác giả đúng theo nội dung trong bản thảo bài báo 

*Chú ý Click vào tác giả liên hệ chính ở mục Principal contact for editorial correspondence. Đây là tác giả sẽ 

nhận email của ban biên tập liên quan đến bài báo của mình.  

 



(ii) Tác giả tiếp tục nhập (copy) Tiêu đề và Tóm tắt (Title and Abstract) của bài báo bằng tiếng Anh 

(iii) Nhập ngôn ngữ sử dụng trong nội dung bài báo: en nếu là Tiếng Anh và vi nếu là Tiếng Việt 

(iv) Nhập (copy) toàn bộ Tài liệu tham khảo (References) có trong bản thảo. 

(v) Ấn chọn Save and Continue 

 

6. Bước 4 (Step 4) 

Tải lên file bổ sung thông tin cho bài báo nếu có. 

Nếu không có thì Ấn chọn Save and Continue 

 

7. Bước 5 (Step 5) 

Ấn chọn Finish Submission để xác nhận và gửi bản thảo bài báo đến tạp chí. 

 


