VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ VN
NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC
TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày08 tháng 10 năm 2021

Số: 132 /NXB
V/v xuất bản các bộ sách Chuyên khảo
về Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ hàng năm được Chủ tịch Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) giao nhiệm vụ xuất bản
Bộ sách chuyên khảo của Viện Hàn lâm về 04 lĩnh vực sau:
- Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam;
- Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao;
- Biển và Công nghệ Biển;
- Giáo trình Đại học và Sau đại học.
Bộ sách Chuyên khảo được xuất bản theo 02 hình thức:
1. Viện Hàn lâm hỗ trợ 100% kinh phí xuất bản (tác giả là các nhà khoa học trực thuộc
Viện Hàn lâm), nhằm giúp các tác giả công bố kịp thời các công trình khoa học lớn, có tính
thời sự. Đến nay đã có khoảng 100 đầu sách được xuất bản.
2. Tác giả tự chi trả 100% kinh phí xuất bản (tác giả là các nhà khoa học trong và ngoài
Viện Hàn lâm), nhằm đáp ứng nhu cầu để các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm có điều
kiện, cơ hội cũng như được đảm bảo chất lượng khi công bố các công trình khoa học của mình.
Sách Chuyên khảo được xét duyệt xuất bản phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Về nội dung khoa học: 2/3 nội dung trình bày trong sách Chuyên khảo được xuất bản
phải là các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học của tác giả (tập thể tác giả), theo 04 lĩnh
vực trên và được trình bày một cách có hệ thống, có tính thời sự trong KHCN và ứng dụng,
được Hội đồng Biên tập bộ sách xét duyệt.
- Về hình thức: Sau khi sách Chuyên khảo được xét chọn xuất bản sẽ được trình bày
đẹp, theo định dạng thống nhất, trang trọng, đạt chuẩn mực cao trong biên tập và in ấn. Ngôn
ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
- Về xuất bản: Bộ sách được xuất bản theo giấy phép chính thức và được phát hành
rộng rãi thông qua mạng lưới phát hành toàn quốc và thông qua mạng internet.
Tất cả các sách Chuyên khảo khi xuất bản sẽ được cấp chỉ số ISBN (Mã số sách tiêu
chuẩn quốc tế), biên mục thư viện. Sách sẽ tăng giá trị khoa học và có điều kiện để trao đổi,
xuất bản ra thị trường thế giới.
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ kính đề nghị Quý Viện thông báo và
khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học thuộc đơn vị tham gia đăng ký.
Mọi thông tin, hướng dẫn thủ tục đăng ký viết sách chuyên khảo xin liên hệ: Ngô Thị
Trà My - Phòng Công nghệ xuất bản; Điện thoại: 0984688276; Email: ngotramy7444@gmail.com.
Thời hạn đăng ký: trước ngày 30/12/2021.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Hiếu

QUY TRÌNH XUẤT BẢN CÁC BỘ SÁCH CHUYÊN KHẢO
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ (Nhà xuất bản) có công văn gửi tới các
viện nghiên cứu, các nhà khoa học về kế hoạch xuất bản bộ sách chuyên khảo. Trong công văn
kèm theo Hồ sơ đăng ký (Quy trình xuất bản các Bộ sách chuyên khảo về Khoa học và Công nghệ,
Đơn đăng ký xuất bản Bộ sách chuyên khảo về Khoa học và Công nghệ, Đề cương xuất bản Bộ
sách chuyên khảo về Khoa học và Công nghệ) để tác giả và tập thể tác giả có nhu cầu viết sách
đăng ký với Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
2. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ thu thập hồ sơ đăng ký viết sách của các
tác giả (Đơn đăng ký, Đề cương chi tiết của cuốn sách, Lý lịch khoa học của tác giả hoặc tập thể
tác giả) gửi cho các thành viên Hội đồng Biên tập xem xét và cho ý kiến.
3. Hội đồng Biên tập đưa ra các tiêu chí cần đáp ứng của mỗi cuốn chuyên khảo làm cơ sở
cho việc xét duyệt, thẩm định sau này.
4. Hội đồng Biên tập họp thảo luận và bỏ phiếu xét duyệt các đề cương, bản thảo đáp ứng yêu
cầu, sau khi được Hội đồng chấp nhận, Nhà xuất bản sẽ thông báo cho tác giả chuẩn bị bản thảo.
5. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ ký hợp đồng xuất bản và bản quyền sách
chuyên khảo với các tác giả và tập thể tác giả sau khi bản thảo hoàn thành.
6. Sau khi có bản thảo Hội đồng Biên tập sẽ mời hai nhà khoa học đầu ngành (một chuyên
gia trong Viện Hàn lâm và một chuyên gia ngoài Viện Hàn lâm) về lĩnh vực sách đề cập đọc và
cho nhận xét theo các yêu cầu của Hội đồng Biên tập về giá trị khoa học, đóng góp mới, bố cục,
văn phong của cuốn sách.
7. Nhà xuất bản sẽ đề nghị tác giả xem xét và chỉnh sửa chuyên khảo theo yêu cầu và đóng
góp ý của phản biện.
8. Trường hợp tác giả đã có sẵn bản thảo thì bỏ qua thủ tục viết đề cương tuy nhiên vẫn
cần có Đơn đăng ký theo mẫu và Lý lịch khoa học của tác giả cùng tập thể tác giả. Hội đồng Biên
tập sẽ tiếp nhận bản thảo và tiến hành xét duyệt, thẩm định.
9. Nhà xuất bản căn cứ vào bản thảo (đề cương bản thảo), kết quả phản biện để quyết định
xuất bản chuyên khảo.
10. Nhà xuất bản sẽ tiến hành định dạng, biên tập kỹ thuật và ngôn ngữ, làm thủ tục xuất bản.
11. Nhà xuất bản lựa chọn nhà in, số lượng in, chất lượng in, định giá bán…
12. Nhà xuất bản tổ chức phát hành và thu hồi một phần kinh phí cho Nhà nước.
13. Bộ sách Chuyên khảo gồm các lĩnh vực chia làm 04 Hội đồng xét duyệt như sau:
- Các chuyên khảo về Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
- Các chuyên khảo về Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao.
- Các chuyên khảo về Biển và Công nghệ Biển.
- Các chuyên khảo Giáo trình Đại học và Sau đại học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN
BỘ SÁCH CHUYÊN KHẢO VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Kính gửi:
Tôi (chúng tôi) xin đăng ký viết và xuất bản cuốn sách chuyên khảo sau đây
(ghi rõ hình thức xuất bản Viện Hàn lâm chi trả 100% kinh phí hay tác giả tự chi trả
100% kinh phí)
- Tên sách chuyên khảo:
- Tên tác giả hoặc tập thể tác giả:
- Số điện thoại:
- Email:
- Lĩnh vực chuyên khảo đăng ký: Ghi rõ chuyên khảo phù hợp lĩnh vực nào
trong 04 lĩnh vực dưới đây:
o
o
o
o

Chuyên khảo về Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Chuyên khảo về Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao.
Chuyên khảo về Biển và Công nghệ Biển.
Chuyên khảo Giáo trình giảng dạy Đại học và Sau đại học.

Các loại hồ sơ đính kèm:
- Lý lịch khoa học của tác giả, (tập thể tác giả).
- Đề cương xuất bản sách chuyên khảo hoặc bản thảo
Tôi (chúng tôi) xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Hội đồng Biên
tập xuất bản, trong đó có quy định về bản quyền tác giả đối với cuốn sách.
Hà Nội, ngày tháng
Tác giả

năm

ĐỀ CƯƠNG XUẤT BẢN
BỘ SÁCH CHUYÊN KHẢO VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
I.

II.
1.
2.

3.
4.

Hình thức của sách chuyên khảo
- Tên sách chuyên khảo:
- Tên tác giả (hoặc tập thể tác giả), Số điện thoại, Email:
- Hình thức xuất bản:
- Dự kiến số tập (nếu có):
số trang:
- Đặc thù của cuốn sách (có nhiều ảnh, bản đồ, hình vẽ, biểu bảng…)
Nội dung
Mục đích của chuyên khảo
Tóm tắt một số vấn đề cơ bản:
2.1. Tóm tắt tổng quan về tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên
quan đến chuyên khảo.
2.2. Sự cần thiết phải xuất bản sách chuyên khảo.
2.3. Tóm tắt các công trình KH của tác giả liên quan đến nội dung chuyên
khảo
2.4. Tóm tắt nội dung chính của chuyên khảo.
2.5. Đối tượng độc giả.
Mục lục chi tiết dự kiến (bao gồm phần chương, mục: Nội dung chính trong
từng chương, mục và số trang dự kiến của từng chương).
Tài liệu tham khảo.

Lưu ý đặc biệt:
- Nội dung chuyên khảo phải thể hiện được 2/3 công trình nghiên cứu của
chính tác giả.
- Trong đề cương, phần Mục lục cần nêu rõ số trang dự kiến của mỗi chương.
- Danh mục tài liệu tham khảo phải liệt kê tối đa những tài liệu, nghiên cứu
liên quan đến nội dung chuyên khảo của tác giả và tập thể tác giả (nếu là đề cương,
thống kê ít nhất 10 tài liệu tham khảo chính của tác giả và tập thể tác giả liên quan
đến nội dung của chuyên khảo).
III. Tiến độ biên soạn chuyên khảo
1. Thời gian bắt đầu:
2. Thời gian kết thúc:
IV. Những vấn đề khác (nếu có)

Ngày tháng năm
Tác giả (các tác giả ký tên)

