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cho Đặc san nhị niên về Trà mi Việt Nam
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Đà Lạt. Tạp chí đã trải qua
chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển trên cơ sở kế tục truyền thống và uy tín của Thông báo Khoa học Đại học Đà
Lạt, được xuất bản từ năm 1990. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong 06 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được
chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI), và tính đến nay,
là tạp chí khoa học đa ngành duy nhất xuất bản bởi một đơn vị trong nước được chấp nhận làm thành viên chính thức của Ủy
ban Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics – COPE), được chỉ mục vào Thư mục Các tạp chí truy cập tự do
(Directory of Open Access Journals – DOAJ), được cấp DOAJ Seal, và là đối tác chính thức của Publons (Web of Science). Tạp chí
phát hành định kỳ bốn số một năm, đăng tải các công trình nghiên cứu dưới dạng bài báo nghiên cứu gốc hoặc bài báo tổng
quan bằng tiếng Anh trong ba Chuyên san: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý.
Từ năm 2021, các công trình thuộc lĩnh vực Sinh học được xuất bản trên Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận và
tính đến 0.75 điểm.
Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất về Trà mi (Camellia). Các nhà khoa học trong và ngoài
nước đã và đang nghiên cứu về đối tượng này ở các lĩnh vực: điều tra thành phần loài, bảo tồn, nghiên cứu ứng dụng làm dược
liệu, làm cảnh…, và đã có nhiều kết quả nghiên cứu được công bố. Năm 2021, lần đầu tiên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt phát
hành “Đặc san về Trà hoa vàng vùng Tây nguyên Việt Nam” bao gồm các nghiên cứu quan trọng về các giống Trà hoa vàng được
phát hiện ở khu vực Tây Nguyên. Đặc san đã gây tiếng vang lớn và thu hút sự chú ý của các học giả trong nước và quốc tế về
chủ đề này.
Để tiếp tục thúc đẩy việc nghiên cứu về Trà mi Việt Nam, từ năm 2023, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt sẽ xuất bản Đặc san nhị
niên về Trà mi Việt Nam. Mục tiêu của Đặc san nhị niên này là thiết lập một diễn đàn trao đổi học thuật chính thức và đầu tiên
về chủ đề Trà mi bản địa Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn học thuật có uy tín cao về chủ đề này.
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt nhiệt liệt chào đón các công trình nghiên cứu của quý tác giả trong và ngoài nước đóng góp
cho diễn đàn này. Thông tin cụ thể về Đặc san như sau:
Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh.
Tên Đặc san: Đặc san nhị niên về Trà mi Việt Nam (Biennial Issue on Camellias of Vietnam).
Thời hạn và hướng dẫn nộp bài: Quý tác giả có thể nộp bản thảo vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Quy trình nộp bài và
các hướng dẫn chi tiết có thể được xem tại đây:
https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/about/submissions#onlineSubmissions
Quy cách bản thảo: Theo quy định hiện hành của Tạp chí, tải về tại đây:
https://tckh.dlu.edu.vn/uploads/2021/03/Manuscript_Template.docx
Chính sách và quy trình phản biện: Vui lòng xem chi tiết tại đây:
https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
Kinh phí xuất bản: Toàn bộ kinh phí xuất bản sẽ do Trường Đại học Đà Lạt tài trợ. Tác giả và các đồng tác giả không phải
thanh toán bất kỳ loại kinh phí nào.
Xuất bản trực tuyến và kế hoạch phát hành: Đặc san được xuất bản hai năm một số; Dự kiến phân bổ số đầu tiên vào Quý
IV, Số 4, Tập 13, năm 2023. Các bản thảo được chấp nhận đăng trước ngày 30/8 hằng năm sẽ được phân bổ phát hành (bản
in) vào Đặc san cùng năm; Các bản thảo được chấp nhận đăng sau ngày 30/8 sẽ được phân bổ vào số phát hành Đặc san (bản
in) của năm liền kề. Tất cả các bài báo đã được chấp nhận đăng sẽ được xuất bản trực tuyến trên Hệ thống Quản lý xuất bản
trực tuyến của Tạp chí ngay sau khi quá trình biên tập hoàn tất.
Đơn vị bảo trợ chuyên môn: Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu – Trường Đại học Đà Lạt (Dalat
University Centre for Biodiversity and Climate Change Research)
Hội đồng Biên tập khách mời của Đặc san:
1. PGS. TS. Trần Ninh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
2. TS. Lê Nguyệt Hải Ninh, Trường Đại học Hoa Lư
3. TS. Lương Văn Dũng, Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Đà Lạt

Thông tin liên hệ: Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
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