Chuyên san: Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin
(Kỳ II của Tạp chí An toàn thông tin)
Tạp chí An toàn thông tin xuất bản định kỳ chuyên san mang tính học thuật - khoa học
trong lĩnh vực An toàn thông tin với tên gọi “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực
An toàn thông tin”. Ấn phẩm nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi các vấn đề khoa học - công nghệ
chuyên sâu trong lĩnh vực An toàn thông tin, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ,
góp phần gắn kết công tác nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng.
Ấn phẩm được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phát hành 2 số/năm trong cả nước,
tới các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ giảng dạy, học viên sau đại
học, nghiên cứu sinh... hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin.
Bài viết đăng trong Chuyên san là các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công
nghệ mới, các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới về lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin, chưa
gửi đăng trên bất kỳ tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị nào và phải đạt chất lượng khoa học, được các
chuyên gia thẩm định, đánh giá để được Hội đồng khoa học của nhà nước tính điểm công trình
khoa học quy đổi.
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THỂ LỆ BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CHUYÊN SAN
1. Bản thảo cần thỏa mãn các yêu cầu của định dạng bài báo khoa học do Tạp chí An toàn
thông tin quy định. (Thông tin chi tiết truy cập website: http://www.antoanthongtin.vn)
2. Bố cục và hình thức trình bày bài báo:
- Tên bài báo bằng tiếng Việt/tiếng Anh.
- Tên tác giả.
- Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (khoảng 120 đến 150 từ).
- Từ khóa: bằng tiếng Việt/tiếng Anh không quá 10 từ.
- Tài liệu tham khảo: chỉ ghi các tài liệu được trích dẫn trong bài, đánh số trong ngoặc
vuông và ghi theo thứ tự.
- Thông tin về (các) tác giả (khoảng 150 từ) gồm: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh;
01 file ảnh chân dung; Địa chỉ liên lạc (cơ quan, nhà riêng, số điện thoại, email thường xuyên sử
dụng); Nơi công tác; Quá trình đào tạo (tốt nghiệp ĐH, Cao học, Tiến sĩ; tại các trường, năm);
Lĩnh vực công tác và hướng nghiên cứu hiện nay; Giới thiệu tên một số bài báo đã đăng.
3. Toà soạn không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng. Tác giả phải bảo đảm nội
dung bài báo không vi phạm các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ bí mật nhà
nước.
4. Địa chỉ liên hệ:
Tạp chí An toàn thông tin - Chuyên san khoa học
Địa chỉ: 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thư ký hành chính: Hoàng Nhật Minh * Di động: 0916.811.488
Trần Ngọc Mai Di động: 0989.455.838
E-mail: thukychuyensan@bcy.gov.vn

