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QUYÉT DINH
Ban hành Quy dËnh vÁ viÇc hÑ trg bài báo (công trinh) khoa hÍe
công bô quôc tétai Trudong Daihoe Kiên Giang

HIÇU TRUÖNG TRUÒNG AI HQC KIÊN GIANG
CanchQuyét dinh só 758/QD-TTg ngày 21 tháng 5 nm 2014 cia Thi tuóng
chinh phù vé viÇc thành l-p Truomg ai hoc Kiên Giang;
Can cú Nghi quyét só 11/NO-HÐT ngày 11 tháng 6 nm 2020 cça HÙi dong

truomg Truomg Dai hoe Kiên Giang vÁ viêc ban hành Quy ché Tó chiie và ho¡t
dong cia Trrong Dai hoc Kiên Giang.

Can ct Quyét dinh só 51/0D-HKG

ngày 03 tháng 3 nm 2016 cia Hieu

truong ve viÇc Ban hành Quy ch¿ quán lý hogt dong khoa hoc và công nghÇ tai
Truong Dai hoc Kiên Giang;
Cn

cú Luât Khoa

hoc và Công nghÇ nm 2013;

Cn ct Quyét dinh só 78/2008/QD-BGDÐT ngày 29 tháng 12 nm

2008 cça

Bo Giáo duc và ào t¡o vé viÇc ban hành Quy dinh ve quán lý hogt ong sß hru
tri tuÇ trong co sß giáo dåc dai hoc;
Theo dé

nghË cça Truóong phông Phong Hop tác và Khoa hoc Công nghÇ.

QUYÉT DINH:
Dieu 1. Ban hành kèm theo Quyêt Ënh này là Quy dinh vê viÇc
hÑtrg bài
báo (công trinh) khoa hoc công bô quôc tê t¡i Truòng
Kiên
¡i hÍc
Giang.
Dieu 2. Quyêt Ënh này có hiÇu lrc kê tù ngày ký và
thay thê Quyêt dinh
so 552/QÐ-HKG ngày 03 tháng 9 nm 2019 vè viÇc ban hành
Quy dËnh vê viÇc
bô
tê
kêt
cong quôc
quà nghiên cu khoa hÍc t¡i Truòng ai hÍc Kiên Giang.
Diêu 3. Truong phòng Phông Hop tác và Khoa
hÍc Công nghÇ, Truông
phong Phòng Kê ho¡ch Täi chính, Lnh ¡o các don v/ thuÙc, trye thuÙe
Truòng
Dgi hÍc Kiên Giang, các tô chúc và cá nhân có liên quan chju trách nhiÇm thi
-

hành Quyêt dËnh

Noi nhn:
-

-

Ban Giám
Nhu Diêu

này./.g

hiÇu;
3;

BBT website;
Luu: VT, HTKHCN.
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ONG
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KiEN GIANG/A
Nguyên Tuan Khanh
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trong co so giáo dåc d¡i hoc, Lu-t Só htu trí tuÇ, Luât chuyén giao công nghÇ và các

BÙ lu-t liên quan khác, tuân tho Quy chê quan lý ho¡t dÙng KHCN t¡i Truòng.
2. ViÇc công bô thông tin trong ho¡t Ùng

nghiên cru khoa hÍc phäi båo m

tinh

nguyên góc, giá trj khoa hÍc cça thông tin.
3. Tuân thú quy dinh vë th lÇ däng bài vi¿t cça co só quóc té tiép nh-n.
4. Tén Truong ai

hÍc Kiên Giang phái duoe ghi kèm theo thông tin tác giá trong

công bó duge nêu tai DiÁu 5 cça Quy dinh này.
Dieu 5. Cách thrc trinh bày tên TruÝng Dai hÍc Kiên Giang khi công bÑ thông

các hinh thrc

tin tác giäà
Tên tác giá, tên don vË (tiêng Anh, có thÃ có ho·c không), Kien Giang University

(Tên Don vi drgc hièu là dom vi thuÙe, trye thuÙe Truòng Eai hoc Kiên Giang. Trong
mot só truong hãp, nêu tác già/nhóm tác giå muón ua tên phòng thí nghiÇm noi thye
hiÇn nghiên cru vào thông tin cça tác giá trong công bó, thi tên cça phòng thí nghiÇm
së duoc ghi ngay sau tên tác giâ/nhóm tác gi£, sau ó

là tên on

vË và tên Truong ai

hoc Kiên Giang).

Dieu 6. Dièu kiÇn hÑ try cho các bài báo (công trinh) khoa hÍe công bÑ quóc tÃ
1. Moi bài báo (công trinh) khoa hÍc công bô quôc tê chi urge xem xét hô trg 01
lân trong nm

hành chính mà bäi báo (công trinh) khoa hÍc dugc công bô.

2. Nhà trudong chi hô trg cho bäi báo (công trình) khoa hÍc chua duoc tài trg kinh

phí tr các è tài, du án các cáp trong và ngoài nuóc. Không áp dyng ho tro ói vói bài
báo (công trinh) là sån phâm b¯t buÙc cça ê tài, du án, nhiÇm vu d dugre câp kinh phi
các câp trong và ngoài nuóc.
3. Bai báo (công trình) khoa hoc phái dugc c-p nhât trên co sö dt liÇu t¡i công
thông tin viên chérc, nguoi lao Ùng cça Nhà truong
4. Linh vyc cça bài báo (cong trinh) phái thuÙc lînh ve nghiên cu cça tác giä và

phù hop voi lînh vyc cça tap chí dugc äng. Cu the: khi båi b¥o hoãc công trinh ugc
däng trên tap chí dugc phân lo¡i Q1 nhung linh vyc nghiên cfu cça båi không có trong
danh muc mà tap chí ó liÇt kê thì uye

xem là không phù hãp vÛi linh vrc cça tap chí.

(Phòng Hop tác và Khoa hoc Công nghê së rinh hÙi Óng Khoa hÍe và ào tao truong
de xác dinh +nh vrc nghiên círu cça tác già và l+nh vuc cùa bài báo (công trinh) khoa

hoc voi l+nh vrc cça tap chí).

Dieu 7. Quy trinh xét ho tro
1. Thoi gian xét hô trg

To chérc hÑ trã cho oác bài báo (công trinh) khoa hÍc công bó quóc té 04 ot/nm.
Các don vi tóng hop các bài báo (công trinh) khoa hoc công bó quóc té cça viên chéc,
khoa hÍc
lao Ùng thuÙc don vË ho·c cá nhân là tác giå cça bài báo (công trinh)

nguoi

3

công bô quóc tÃ tr dê xuât giri vê Phòng Hop tác và Khoa hoc Công nghÇ vào cuôi mÛi
quý.
2. Hô so ê nghË xét hó trg

01 bån in bài báo (công trinh) khoa hÍc công bÑ quóc té, các thông tin liên quan
dên xuât bàn trrc tuyén cça công trinh và thông tin vê phân lo¡i cça tap chí (giri kèm
link cua bài báo).

3. Don vi dâu mói xét hð tro
- Phòng Hop tác và Khoa hoe Công nghÇ tiép nh-n hô so, dê xuåt HÙi ông

Khoa

hoc và Dào t¡o hop xem xét và ánh giá các hÓ so. HÙi ông Khoa hÍc và åo t¡o tham
muru Hieu trurong ra quyéêt djnh hÑ trg.
- Phong Kê ho¡ch - Tài chính huóng dân tác già làm thç tyuc thanh toán nh-n hÑ

tng sau khi có quyêt djnh cça HiÇu tnuong.

4. Nhing hò so không ghi dày dç thông tin së không durgc xem xét hð tro. Truong
khong to chúc thông báo ôi vÛi các truong hop không ugc hô tro.
5. Dinh mc chi hop xét hò so cça HÙi ông Khoa hÍc và ào t¡o uge tinh theo
Quy che chi tiêu nÙi bÙ hiÇn hành.
Diêu8. Quy trinh xét phân logi tap ehí cho bài báo (công trinh) khoa
cong bô quóe të

hoe drge
NG

Phông Hop tác và Khoa hÍc Công nghÇ së thrc viÇc phân lo¡i tap chi (ISIa

Scopus) cça bài báo (công trinh) khoa hÍc dya theo cách phân loai tap chí cça Scimago

và Web of Science và trinh HiÇu truong xem xét ra quyét dinh hõtro.

Dièu 9. Djnh mée hÑ trã
Tüy vào múc phân lo¡i tap chí và sÑ lugng tác già, båi báo (công trinh) khoa hÍc
dugc ho tro theo dinh múc cça Quy ché hi tiêu nÙi bÙ hiÇn hành.
Chrong II

TÓ CHÚC THYC HIEN
Dieu 10. Trách nhiÇm cça các phòng chéc nng liên quan
Phong Hop tác và Khoa hÍc Công nghê phói hop vói Phòng Ké ho¡ch- Täi chính
thuc hien các công tác sau:
1. Giám sát theo döi thyc thi Quy djnh này trong Truòng ¡i

hÍc Kiên Giang:

2. Ho trg các cá nhân, don vi thuÙe, truce thuÙc Truòng trong quá trinh trién khai

Quy dinh
3. Thyc hiÇn các báo cáo vê công tác triên khai, ông thÝi tham muru cho HiÇu
truong các giài pháp tôi uu dê tiëng buóc nâng cao công tác khai thác hiÇu qud nguôn
luc KHCN trong toàn hÇ thông trên co sß Quy dinh này.

/
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Diêu 11. Trách nhiÇm cùa tó chrc, cá nhân ê nghj hô tro
Các tác già có bài báo (công trinh) khoa hÍc uçc công bó quóc të hogc dáng trên

các tap chi uy tín (thuÙc danh måc dugc hÑ trã theo quy dinh cça truong) có trách nhiÇm

chia sè kinh nghiÇm vi¿t båi báo (công trinh) thông qua báo cáo tham lu-n báng ngón
ngt cùa bài báo (công trìinh) drgc công bó t¡i hÙi nghË tông k¿t HT&KHCN ho·e hÙi

thào khác t¡i Truong (nêu dugc yêucâu)-

Dièu 12. Xir lý vi ph¡m
Tô chúc, cá nhân có hành vi vi ph¡m viÇc công bô quôc tê bài báo (công trinh)
khoa hÍc theo Quy inh

này thì tùy theo tính chât, méc Ù vi ph¡m së bË xü ly ó các

hinh théc khác nhau theo quy dËnh cça Nhà truong và quy dinh cça pháp lu-t.

DiÁu 13. Dièu khoán thi hành
1. Quy dinh này có hiÇu lye thi hành ké të ngày ký.
xét và séa ôi cho
Trong quá trinh thåc hiÇn, Quy dinh này có thê dugc xem
bi bó Quy dinh này do
phù hop vói tinh hinh thåc tê. ViÇc xem xét sta ói, bô sung,
Hiçu truong Truong ai hÍc Kiên Giang quyêt dËnh./.
2.

HIEU TRUONG

TRUONG
al
DAI HOCK
KIENGIANG
Nguyên Tuán Khanh

Mau 01

UC CONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VIÇT NAM
Doclap-Ty do- Hanh phúe
TRUONa
TRUONG
DAI HOC o
Kiên Giang, ngày tháng
D U C

KIEN GIANG
D O N DNG KÝ XÉT HÞ TRO

nam

BABAOCÔNG TRÌNH) KHOA HQC CÔNG BÓ QUÓC TE
TAI TRUONG DAI HOC KIEN GLANG
1. Thông tin chung vÁ tác già Á nghj ho trã'
1.1.

Ho và tên: .

1.2. Chúc vå: . .
1.3. Don v/: ...
1.4.

Sô diÇn tho¡i: ..

2. Ten bài báo

(công trinh) khoa hÍe Á nghj hÑ try:

******

***

******

3. Tên tap chí:

4. Chi so ISSN:..

*o***************ece.

5.

Ngày dng:

...

***

.

6. Vai trò cça ngudi Á nghË ho trã vÛi công trình công bÑ
6.1. Tác giá dúng âu

6.2. Dong tác già
7. Múrc do công bô

7.1. Bai báo äng trên tap chí khoa hÍc quôc tê thuÙc hÇ thông ISI

7.2. Bai báo dáng trên tap chí khoa hÍc quóc t¿ thuÙc hÇ thóng Scopus
Luu ý: Tác giå dè nghi hð tro phái cam két bii báo (cóng trink) khoa hoc cóng bó
quóe té nay thóa tát cå diëèu kiÇn tai DiÁu 6 cia Quy dinh vÁ viÇc hð tro bài báo (cóng
trinh) khoa hoc cóng bó quóe të tai Truimg ¡i hoc Kiên Giang. Néu phát hiÇn thóng

tin trái vói quy dinh, tác giá e nghË hÑ trg chiu hoàn toàn trách nhiÇm truóc Ban Giám
hiÇu và HÙi dóng Khoa hoc và ào tqo
Xác nh-n ca Länh ¡o don vi

Tác giä ê nghj hÑ trã

(Ký và ghi rð ho tên)

(Ký và ghi rõ ho tên)

