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HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ  

GỬI BẢN THẢO BÀI BÁO CHO TẠP CHÍ 

 

1. ĐĂNG NHẬP VÀO PHẦN MỀM 

1.1. Đăng ký tài khoản mới 

Để nộp bài cho Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (JMES) mỗi tác 

giả phải đăng ký tài khoản trên website. Tạp chí JMES chỉ nhận bài qua hệ thống 

phần mềm website không nhận qua hình thức gửi email. 

Mỗi tác giả cần một tài khoản duy nhất để gửi nhiều bài báo, gửi nhiều lần 

khác nhau. Tài khoản được định danh qua tên địa chỉ email của tác giả.  

Chức năng này chỉ thực hiện khi tác giả chưa có tài khoản trên hệ thống 

phần mềm của tạp chí JMES. 

Trên trang chủ của tạp chí → Nhấn “ĐĂNG KÝ” (REGISTER)  

 

Người dùng khai báo các thông tin hồ sơ cá nhân. Những trường thông tin 

có dấu * là bắt buộc phải nhập.  

Địa chỉ email chính chủ và còn hoạt động, tên tài khoản sử dụng tiếng Việt 

không dấu, viết liền, không có các ký tự đặc biệt. 
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Chú ý: Khi đăng ký tài khoản nhập đầy đủ thông tin và tích đồng ý vào tất 

cả các điều khoản như hình. Tích vào nút “Tôi không phải người máy” để hệ 

thống lọc spam. 

 

Nếu đăng ký thành công bạn nhận được thông báo trên màn hình như sau: 

 

Trong quá trình đăng ký khi tài khoản email của tác giả đã đăng ký rồi thì 

sẽ không đăng ký được nữa và có thông báo như sau 

 

Chú ý: Nếu tác giả là người sử dụng email này hãy dùng chức năng “Đăng 

nhập” để đăng nhập tài khoản mà không cần đăng ký lại. Nếu tác giả quên mật 

khẩu hãy chọn nút “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu đăng nhập, xem hướng 

dẫn mục [1.2] 
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1.2. Khôi phục lại mật khẩu 

Khi tác giả đăng nhập vào hệ thống tạp chí JMES mà không nhớ mật khẩu. 

Hãy vào chức năng “Quên mật khẩu” để lấy lại từ hệ thống. 

Bước 1: 

 

 

Tác giả nhập email rồi ấn nút “Đặt lại mật khẩu”.  Hệ thống sẽ thông báo 

đến email của bạn.  

 

Bước 2 

Hãy làm theo hướng dẫn trên email để lấy lại mật khẩu đăng nhập. 

Một email được gửi đến địa chỉ email với tiêu đề “Password Reset 
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Confirmation” xác nhận bạn có muốn khôi phục mật khẩu không? Nếu không bạn 

bỏ qua email. Nếu có hãy làm theo hướng dẫn trong email click vào đường link 

đặt lại mật khẩu: 

 

Chú ý: Kiểm tra hộp “Thư rác” (Spam) của E-mail vì thư gửi tự động có 

thể nằm ở đây; Có thể cần click thêm vào đường link và ô “Report not spam” 

trong thư E-mail 

Bước 3 

Khi bạn click vào đường link khôi phục mật khẩu bước 2. Một email nữa 

được gửi đến với tiêu đề “[JMES] Password Reset” trong đó có tên đăng nhập và 

mật khẩu mới. Hãy đăng nhập bằng mật khẩu mới. Khi đăng nhập thành công hệ 

thống yêu cầu bạn thay đổi ngay mật khẩu. Xem cách thay đổi mật khẩu tại mục 

[1.5] 

1.3. Đăng nhập vào hệ thống 

Mỗi lần nộp bài tại JMES bắt buộc Tác giả phải đăng nhập vào hệ thống.  

Click vào menu “Đăng nhập” (Login) ở góc trên, phía tay phải màn hình 

Nhập “Tên đăng nhập” (Username) và “Mật khẩu” (Password) vào các 

ô tương ứng; Click vào nút “Đăng nhập” (Login). 
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Để lần sau trình duyệt tự nhớ tên tài khoản (username) và mật khẩu 

(password) để tự động đăng nhập thì tích vào nút “Giữ tôi luôn đăng nhập” 

Chú ý: Khi mới đăng ký lần đầu đăng nhập tác giả sẽ chưa nộp được bài, 

có giao diện tài khoản như sau. Xem thiết lập chức năng [1.4] để nộp bài. 

 

1.4. Thiết lập chức năng vai trò Tác giả để nộp bài 

Chú ý: Chức năng này chỉ thực hiện một lần đầu khi Tác giả mới đăng ký 

tài khoản trên hệ thống tạp chí JMES. 

Tác giả hãy click vào góc trên cùng bên phải màn hình, chỗ tên username 

để hiện lên menu chức năng của tài khoản.  

Chọn chức năng “Xem lý lịch” (View profile) để thiết lập. 

 

Tại đây chọn chức năng “Vai trò” và tích chọn vào “Tác giả” sau đó ấn 

nút “Ghi nhớ”. Hệ thống sẽ kích hoạt chức năng nộp bài với vai trò là Tác giả. 
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1.5. Thiết lập chức năng thay đổi thông tin cá nhân, đổi mật khẩu 

✓ Để thay đổi họ và tên tác giả vào chức năng “Danh tính” để thay đổi. 

 

Chú ý: Phần mềm hệ thống hoạt động với hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng 

Anh. Nên khi nhập một trường thông tin bất kỳ thì luôn có hai ô nhập dữ liệu với 

2 ngôn ngữ. Yêu cầu người dùng luôn nhập đủ 2 ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng 

Anh. 

Khi dữ liệu có thay đổi người dùng không ấn nút “Ghi lại” mà chuyển sang 

chức năng khác hệ thống sẽ có thông báo hỏi người dùng có ghi lại dữ liệu không? 
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Nếu có ấn nút “OK” nếu không thay đổi ấn nút “Cancel”. 

 

✓ Chức năng “Liên hệ” để thay đổi địa chỉ email (hạn chế sửa), số điện thoại 

liên hệ, địa chỉ liên hệ… 

✓ Chức năng “Công cộng” để cập nhật ảnh cá nhân và địa chỉ trang web cá 

nhân. Ấn nút “Cập nhật dữ liệu” để chọn ảnh cá nhân (ảnh kích cỡ nhỏ 2x3 

hoặc 4x6cm) 

 

✓ Đổi lại “Mật khẩu” 

Bạn nhập “Mật khẩu hiện tại” (Current password): Mật khẩu bạn vừa 

dùng để đăng nhập. 

 Nhập “Mật khẩu mới” (New password). Nhập lại “Mật khẩu mới” 

(Repeat new password) một lần nữa để kiểm tra trùng khớp. Sau đó ấn nút “Đồng 

ý” để đặt lại. 
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2. GỬI BẢN THẢO BÀI BÁO 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống Tạp chí JMES thì click vào ô “Đơn nộp 

mới” (New Submission) để tiến hành các bước gửi bài. 

 

Bước 1: Bắt đầu 

 

Ngôn ngữ của bài gửi (Submission Language) 

Nếu bài báo viết bằng tiếng Việt thì chọn ngôn ngữ là “Tiếng Việt”. Nếu 

bài báo viết bằng tiếng Anh thì chọn ngôn ngữ là “English”. 

Lưu ý: Việc lựa chọn ngôn ngữ ở trên không phụ thuộc vào việc hiển thị 

trang phần mềm bằng tiếng Việt hay tiếng Anh. 

Tích vào 3 quy định đồng ý với điều khoản cam kết quy định khi nộp bài 
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trên tạp chí JMES. Tích vào đồng ý với chính sách tạp chí sau đó ấn nút “Lưu lại 

và tiếp tục”. 

Bước 2: Đăng ký tải lên (Upload Submission File) 

 

1. Tải bài báo (Upload File) 

Điều thành phần: Nội dung bài báo 

Chọn tệp bài báo (định dạng *.doc;*.docx) từ máy tính của tác giả, chờ hệ 

thống upload thành công, ấn nút “Tiếp tục”. 

Chú ý: Dung lượng tối đa của một tệp upload là 40M. Nếu bài báo của bạn 

nhiều hơn 40M hãy nén định dạng rar hoặc zip hoặc chia thành nhiều tệp để 

upload. 

 

2. Chi tiết bài báo đã upload (Review Details) 

Gồm tên file bài báo, dung lượng bài báo, nút sửa là để sửa tên file bài báo 

chứ không phải upload lại bài khác. Tác giả muốn upload bài khác sang bước 3. 
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3. Xác nhận upload file bài báo (Confirm) 

 

Tác giả ấn nút “Hoàn thành” để xác nhận và kết thúc bước upload bài báo 

lên hệ thống tạp chí JMES. 

*Tải thêm hoặc tải lại bài báo 

Nếu tác giả muốn gửi thêm file khác (file ảnh, file kết quả…) hoặc đổi file 

đã upload thì ấn nút “Add Another File”. Giao diện như sau: 

 

a) Nếu muốn upload thêm file mới khác (file ảnh, file kết quả…) chọn: 

“This is not a revision an existing file” như hình. 
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Chọn kiểu thành phần file là kiểu dữ liệu tương ứng: 

 

Ấn nút “Cập nhật dữ liệu” để upload file kết quả như sau 

 

Có thể nhập thêm mô tả file, nguồn trích dẫn, nguồn gốc dữ liệu… và ấn 

nút “Tiếp tục” để hoàn thành. 

b) Nếu muốn upload lại file bài báo chọn như hình. 
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Chọn nút “Cập nhật dữ liệu” và chọn tệp bài báo mới cần upload. Sau đó 

ấn nút “Tiếp tục” thì tệp bài báo mới sẽ thay thế tệp bài báo cũ. 

Chú ý. Tại mục upload bài báo có thể upload nhiều file, nhiều loại tài liệu 

trong một bài báo 

Kết quả nộp file bài báo lên hệ thống như sau, ấn nút “Lưu lại và tiếp tục” 

để thực hiện bước tiếp theo 

 

Bước 3: Nhập siêu dữ liệu 

Mục này các trường dữ liệu bắt buộc nhập đầy đủ và phần tiếng Việt và 

tiếng Anh ở mục có dấu * gồm:  

✓ Tiêu đề bài báo 

 

✓ Tóm tắt bài báo 
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✓ Tác giả bài báo 

 

Nếu một bài báo có nhiều tác giả ấn nút “Thêm công tác viên” 
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Nhập đầy đủ thông tin tác giả cùng tham gia, chọn vai trò và ấn nút “Ghi 

nhớ” để hoàn tất. Làm tương tự với các tác giả khác. Muốn xóa bỏ tác giả nào (kể 

cả tác giả nộp bài, trong trường hợp nộp hộ) thì chọn mũi tên ở đầu tên tác giả, 

chức năng “Chỉnh sửa” và “Xóa bỏ” xuất hiện. 

 

✓ Nhập từ khóa bài báo 

 

✓ Nhập tài liệu tham khảo 

 

Sau đó ấn “Lưu lại và tiếp tục” 
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Bước 4: Xác nhận 

 

Ấn nút “Finish Submission”. Hệ thống hiện lên thông báo xác nhận 

 

Ấn “Đồng ý” để hoàn tất. Thông báo quá trình nôp bài của tác giả đã thành 

công 

 

Một email được gửi đến địa chỉ hòm thư của bạn thông báo kết quả 
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Quá trình nộp bài hoàn tất, tại giao diện khi đăng nhập vào tài khoản của 

tác giả hiện lên dánh sách bài đã nộp. 

 

Tạp chí đang gửi phản biện đọc bài 

 


