
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

     Số: ......./TB-ĐHGTVT 
  

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày....... tháng     năm 2016

 

THÔNG BÁO 
 

Về thời hạn thu bài và thời hạn làm việc của các tiểu ban xét duyệt bài báo 
các số tạp chí năm 2016  

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường 
 

Hiện nay, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải có tần xuất xuất bản là 02 
tháng/số. Để đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện công tác xét duyệt của các tiểu 
ban và HĐBT; công tác biên tập và in ấn, thời gian thu bài cho một số tạp chí được 
xác định là 02 tháng. Hết thời hạn trên, Ban biên tập chốt danh sách và gửi bài về 
các tiểu ban xét duyệt. Thời gian để các tiểu ban gửi, nhận phản biện, tổ chức xét 
duyệt và nộp kết quả xét duyệt là 03 tuần tiếp theo. 

Thời hạn thu bài, thời hạn để các tiểu ban thực hiện công tác xét duyệt đối 
với các số tạp chí tiếp theo như bảng sau. 

TT Số tạp chí Thời hạn thu bài Thời hạn làm việc của các tiểu ban

1 53 01/5/2016 – 30/6/2016 03 tuần đầu tháng 7/2016 

2 54 01/7/2016 – 31/8/2016 03 tuần đầu tháng 9/2016 

3 55 01/9/2016 – 31/10/2016 03 tuần đầu tháng 11/2016 

5 56 01/11/2016 – 31/12/2016 03 tuần đầu tháng 01/2017 

Các trường hợp đặc biệt ngoài các thời hạn nêu trên do Tổng biên tập quyết 
định. 

 
 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi;     
- HT, các PHT (để báo cáo); 
- TBT TC KHGTVT (để báo cáo); 
- Lưu HCTH, KHCN. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG KHCN - 

UV TT HỘI ĐỒNG BIÊN TẠP 
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