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I. THÔNG TIN CỦA CÁC TÁC GIẢ BÀI BÁO 

Tác giả gửi bài cung cấp đầy đủ thông tin của các Tác giả bài báo.  

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo bản quyền, Cam kết bảo mật và Chính sách 

tạp chí tại trang web: http://jomc.vn 

 

1. Tên bản thảo bài báo:  

- Bằng tiếng Việt 

- Bằng tiếng Anh 

2. Thông tin của các Tác giả: (Tác giả đại diện được phân biệt bằng dấu * đặt ở cuối tên) 

- Để biết thêm thông tin về Quyền tác giả bài báo, Thứ tự tên các Tác giả, Tác giả đại diện, 

vui lòng xem Chính sách của tạp chí tại trang web: http://jomc.vn  

- Tên của Tác giả là người Việt Nam được viết theo thứ tự “họ và tên” như sau:  

TT Họ và tên 

của các tác 

giả 

Học hàm, 

học vị, 

chức vụ 

Tên cơ quan, địa chỉ 

(bộ môn, khoa, trường) 

E-mail Điện 

thoại 

Tác giả đại diện, Tác giả chính: 

1 Nguyễn Văn 

Anh 

TS; Giám 

đốc 

Trung tâm Vật liệu,  Viện 

Vật liệu xây dựng, 235 

Nguyễn Trãi, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

nva@vibm.

vn 

024 

38581110

(VP); 

09021577

65 (DĐ) 

Các đồng Tác giả:  

2 Nguyễn Văn 

Minh 

ThS.; 

Nghiên cứu 

viên 

Trung tâm Vật liệu,  Viện 

Vật liệu xây dựng 

nvminh@vi

bm.vn 

024 

38581110

(VP);  

3 Nguyễn Văn 

Nam 

KS.; 

Nghiên cứu 

viên 

Trung tâm Vật liệu,  Viện 

Vật liệu xây dựng 

Gmail.comnv

nam@gmail

.com 

024 

38581110

(VP);  

4      
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II. ĐỀ XUẤT NGƯỜI PHẢN BIỆN 

− Yêu cầu đề xuất ít nhất 03 Người phản biện.  

− Khuyến khích đề xuất Người phản biện đang làm việc tại các trường đại học ở nước ngoài 

hoặc ngoài cơ quan của các Tác giả. 

− Về yêu cầu đối với tiêu chí của Người phản biện, vui lòng xem Chính sách của tạp chí tại 

trang web: http://jomc.vn 

 

TT Họ và tên 

của Người 

phản biện 

Học hàm, 

học vị, 

chức vụ 

Tên cơ quan, địa chỉ 

(bộ môn, khoa, trường) 

E-mail Điện 

thoại 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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