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THƯ MỜI CỘNG TÁC VIẾT BÀI
Kính gửi: Quý Cộng tác viên
Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ (STINFO) do Trung tâm Thông tin và Thống kê
Khoa học và Công nghệ (CESTI), trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, xuất bản
hàng tháng kể từ đầu năm 2009 đến nay, với sự tham gia cộng tác rất nhiệt tình của nhiều chuyên
gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học có uy tín tại TP. HCM cũng như trên cả nước
Để các bài viết trên Tạp chí STINFO luôn có được những góc nhìn đa dạng và bám sát hơn
nữa các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất - kinh
doanh và đời sống, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác viết bài, cung cấp thông
tin, tư liệu, hình ảnh…của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong các lĩnh vực
KH&CN; của các bạn sinh viên học sinh từ các trường đại học, cao đẳng (ưu tiên khối kỹ thuật,
công nghệ),...Cụ thể như sau:
- Nội dung bài viết:
+ Các bài viết liên quan đến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ hoạt
động sản xuất - kinh doanh và đời sống; các cơ chế, chính sách hỗ trợ và các hoạt động đổi mới
sáng tạo, khởi nghiệp tại TP. HCM; các nội dung và hoạt động nghiên cứu sáng tạo của sinh viên
học sinh. Yêu cầu chung đối với các bài viết là nội dung phản ánh đúng thực tế (không hư cấu).
Quý cộng tác viên có thể tham khảo các bài đã đăng tại địa chỉ: www.cesti.gov.vn/Tap-chiSTINFO/.
+ Để bạn đọc dễ hình dung khả năng triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống, Tạp chí
ưu tiên các bài viết bên cạnh những nội dung về kỹ thuật, công nghệ, còn có những thông tin về
kinh tế (tính toán đầu tư hay giá thành, khả năng tiết kiệm của sản phẩm/giải pháp,…) hoặc các
bài viết có tính hướng dẫn, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
- Hình thức bài viết:
+ Các bài viết được trình bày bằng phần mềm Word, định dạng khổ A4 (từ 1.200-2.400
chữ) kiểu chữ Times New Roman.
+ Bài viết chưa từng đăng trên báo, tạp chí, thông tin, bản tin hay trang tin điện tử (website)
nào khác. Các bài sưu tầm, trích, dịch…phải ghi rõ nguồn tài liệu, tác giả.
+ Ảnh minh họa phục vụ bài viết cần rõ ràng, đúng nội dung, có chú thích, ở định dạng
JPEG/JPG, dung lượng tối đa 3MB/ảnh.
- Thể lệ nhận bài:

Khi gửi bài, cộng tác viên vui lòng gửi kèm một bản lý lịch tóm tắt (tham khảo mẫu đính
kèm tại: http://www.cesti.gov.vn/images/cesti/files/STINFO/ThongtinCongtacvien-2017.doc).
Cộng tác viên là sinh viên, học sinh, ngoài lý lịch tóm tắt khi gửi bài viết về các đề tài nghiên
cứu khoa học cần thông tin thêm về người hướng dẫn khoa học cho đề tài nghiên cứu gửi đăng.
Trong 14 ngày (kể từ ngày nhận bài), Ban biên tập sẽ trả lời tác giả về việc đồng ý nhận
đăng. Khi bài viết được đăng, tác giả được nhận nhuận bút theo quy định của Tạp chí.
Chúng tôi hy vọng, với sự cộng tác nhiệt tình của Quý cộng tác viên, Tạp chí STINFO sẽ
trở thành người bạn đồng hành thiết thực, góp thêm kênh kết nối giữa các nhà khoa học và các
doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình đưa tri thức KH&CN ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời
sống; các bạn học sinh, sinh viên có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ các thành quả nghiên cứu, tạo
đà cho những sáng tạo và khởi nghiệp tương lai.
Thông tin liên hệ, gửi bài:
Ban biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ.
Địa chỉ: Lầu 4, 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38256321/38297040 (ext 403)
Email: stinfo@cesti.gov.vn hoặc tuanna@cesti.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác!
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