
HƯỚNG DẪN GỬI BÀI VIẾT ACBES 2022 
TRƯỚC KHI GỬI BÀI: 

• Tham khảo Thư mời viết bài Hội thảo ACBES 2022 tại đường dẫn (link): 
http://acbes.ueh.edu.vn/index.php/call-for-papers/ 

• Tham khảo Hướng dẫn sử dụng hệ thống gửi bài trên website của JABES: 
(1) Hướng dẫn tạo tài khoản: http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=createAcc 
(2) Hướng dẫn gửi bài: http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_User 

• Tác giả cần chuẩn bị 02 file riêng biệt (bắt buộc): 
(1) Trang tiêu đề (Title page)  
(2) Bài nghiên cứu dạng tóm tắt (Abstract) / Bài nghiên cứu dạng đầy đủ (Full Paper) 

HƯỚNG DẪN CHUNG 

• Ngôn ngữ bài viết (bắt buộc): Tiếng Anh 
• Hội thảo ACBES 2022 chấp nhận Bài nghiên cứu dạng tóm tắt (Abstract) nhưng sẽ ưu tiên các Bài 

nghiên cứu dạng đầy đủ (Full Paper) để lựa chọn công bố trên các Tạp chí1:  
o Journal of Asian Business and Economic Studies (SCOPUS, ESCI, ACI): Số định kỳ hoặc 

Số đặc biệt về "Sustainability in the New Normal: A Critical Review and Agenda for the 
Future". 

o Journal of Economic Behaviour & Organization (ABDC: A*, ABS: 3, SCOPUS: Q1, SSCI): 
Số đặc biệt về chủ đề "Wars, Sanctions, Economic Behaviour and Institutions". 

o International Journal of Social Economics (ABDC: B, ABS: 1, SCOPUS: Q2, ESCI): Số đặc 
biệt về chủ đề "Post-COVID-19 and Social Economics". 

o “Book Series: Asia-Pacific Business Series” của Nhà xuất bản World Scientific: Kỷ yếu 
Hội thảo ACBES 2022.  

• Bài viết được gửi dưới định dạng MS Word (.doc / .docx) hoặc định dạng Acrobat (.pdf). 
• Mỗi tác giả chỉ được nộp tối đa 02 bài. 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 
1. Trang tiêu đề (Title page)  
• Tên bài viết 
• Thông tin tác giả2 của từng tác giả3, gồm: Học hàm/học vị (nếu có), Họ và tên, Nơi công tác, Email, 

Điện thoại liên lạc.   
• Họ và tên của Tác giả liên hệ 

2. Bài nghiên cứu dạng tóm tắt (Abstract) / Bài nghiên cứu dạng đầy đủ (Full Paper) 
• Tên bài viết  
• Tóm tắt (Abstract): Giới hạn từ 200-250 từ 
• Từ khóa (Keywords): Tối đa 6 từ khóa 
• Nội dung bài viết: Bắt buộc đối với Bài nghiên cứu dạng đầy đủ. 

THAO TÁC GỬI BÀI 
Bước 1: Truy cập đường dẫn http://acbes.ueh.edu.vn/index.php/submission/ đọc kỹ hướng dẫn và 
bấm vào nút Submission, sau đó tiến hành gửi bài theo hướng dẫn hệ thống.  

Bước 2: Sau khi gửi bài thành công, các tác giả đợi email phản hồi và kết quả nhận bài sẽ được công 
bố trên website ACBES 2022 tại đường dẫn: http://acbes.ueh.edu.vn/index.php/publication/ 

 
1 Tất cả đều thuộc Danh mục Tạp chí và NXB quốc tế uy tín được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt. 
2 Nếu tác giả người Việt thì phần Họ tên phải viết bằng tiếng Việt không dấu. Lưu ý: Thông tin này sẽ sử dụng để công bố trong các ấn phẩm nếu được 
duyệt đăng. 
3 Tất cả tác giả và đồng tác giả cần được liệt kê đầy đủ, và phải được sắp xếp theo đúng thứ tự đồng tác giả trùng khớp với khai báo trên hệ thống. 



HƯỚNG DẪN GỬI BÀI VIẾT ACBES 2022 
Phiên đặc biệt Special Doctoral Session 

 

THÔNG TIN VỀ PHIÊN ĐẶC BIỆT SPECIAL DOCTORAL SESSION 

Phiên đặc biệt Special Doctoral Session thuộc Hội thảo ACBES 2022 được chủ trì bởi GS. Gabriel S. 
Lee (Đại học Regensburg, Đức) - Đồng Tổng biên tập JABES.  

Đây là một phiên đặc biệt dành cho các nghiên cứu sinh và những nhà nghiên cứu trẻ để cùng nhau chia sẻ 
về quá trình nghiên cứu sinh và những kinh nghiệm công bố xuất bản. Tại đây, các nghiên cứu sinh có thể 
thuyết trình một bài nghiên cứu đầy đủ (15 phút thuyết trình + 5 phút thảo luận) để cùng trao đổi. 

Ngoài ra, GS. Gabriel S. Lee sẽ trình bày một số góp ý, tiềm năng xuất bản, và gợi ý tạp chí uy tín nên gửi 
bài công bố xuất bản 

HƯỚNG DẪN GỬI BÀI 

Tác giả thực hiện theo Hướng dẫn gửi bài viết ACBES 2022 như một bài tham dự Hội thảo thông thường; 
đồng thời, bổ sung thêm dòng ghi chú trong Trang tiêu đề (Title page) là “Note: A submission to ACBES 
2022’s Special Doctoral Session” để xác nhận bài nghiên cứu dùng để tham dự Phiên đặc biệt Special 
Doctoral Session. 

 


