
THƯ MỜI 

Về việc viết bài đăng trên các số Tạp chí tiếng Viêṭ và tiếng Anh 

 của Tạp chí Khí tượng Thủy văn            

Kính gửi:   - Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

 - Trường ………………………………………………………. 

- Viện…………………………………………………………. 

Với mục đích tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế giới 

thiệu các công trình nghiên cứu và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong các 

lĩnh vực khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tươṇg Thủy văn 

(KTTV) dự kiến xuất bản mười hai (12) số định kỳ hàng tháng, phát hành rộng rãi 

trên toàn quốc; bốn (04) số tiếng Anh đăng tải kết quả các công trình nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng công nghệ trong thực tiễn vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và 

tháng 12 năm 2022. 

Tạp chí KTTV (Tạp chí) trân trọng kính mời tất cả các nhà nghiên cứu, các 

nhà khoa học, các nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài 

nước đóng góp công trình nghiên cứu công bố trên các số xuất bản của Tạp chí 

(http://tapchikttv.vn/; http://vnjhm.vn/). Tạp chí hiện nay đã được Hội đồng giáo 

sư nhà nước tính điểm từ 0,5 đến 1,0 trên các Hội đồng ngành, liên ngành (Hội 

đồng Giáo sư ngành Thủy lợi (0-1,0 điểm); Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa 

học Trái đất - Mỏ (0-0,75 điểm); Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học (0-0,5 điểm). 

Tạp chí đã hoàn thiện việc đăng kí tham gia các hệ thống trích dẫn quốc tế và quốc 

gia uy tín: Google Scholar, Scilit, Publons, Scilit, CiteFactor, CitationGate 

(VCI), VJOL. Toàn bộ các bài báo đều đã được gắn mã định danh DOI quốc tế. 

Thể lệ gửi bài: Tác giả/nhóm tác giả gửi bản thảo bài đăng về Tòa soạn Tạp 

chí KTTV qua email: tapchikttv@gmail.com hoặc gửi trực tiếp đến Tòa soạn Tạp 

chí tại địa chỉ: Phòng 917, Tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 Pháo Đài 

Láng, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại liên hệ: 098.892.8471.  

 “Thể lệ viết-gửi bài và Mẫu hướng dẫn chi tiết viết bản thảo” kèm theo. 

Thời gian nhâṇ bài: từ ngày           tháng           năm 2021. 

Tạp chí KTTV rất mong nhận được sự quan tâm của các Quý vi ̣.    

Xin trân troṇg kính mời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PTCT phu ̣trách (để báo cáo); 
- Lưu: VT.TAPCHI, ML.20. 

 Q. TỔNG BIÊN TÂP̣ 

 

 

Đoàn Quang Trí 

 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng 10 năm 2021 
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