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Để phục vụ cho việc quản lý tạp chí khoa học, nhà khoa học (NKH) cần 

truy cập vào website http://jse.ued.edu.vn, tạo tài khoản và thực hiện đăng 

bài, phản biện. Đ/v các NKH thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, 

hầu hết thông tin cá nhân, học hàm học vị  đã được cập nhật trong hệ thống, NKH 

chỉ cần kiểm tra và thực hiện điều chỉnh nếu cần. Tài khoản đăng nhập (tên đăng 

nhập) của các NKH thuộc Trường Đại học Sư phạm là 5 chữ số dưới dạng 3XXXX, 

còn mật khẩu mặc định là dhspdhdn.  

Tên đăng nhập dặng 3XXXX được thống nhất sử dụng chung trong tất cả các 

hệ thống quản lý của Trường Đại học Sư phạm, kể cả hệ thống quản lý đào tạo. Tuy 

nhiên, ở các website http://scv.ued.edu.vn, http://conf.ued.edu.vn và 

http://jse.ued.edu.vn dùng chung mật khẩu, còn ở hệ thống quản lý đào tạo dùng 

mật khẩu khác. Cần chú ý rằng, các website http://scv.ued.edu.vn, 

http://conf.ued.edu.vn và http://jse.ued.edu.vn dùng cơ chế đăng nhập một lần, 

nghĩa là, chỉ đần đăng nhập vào một hệ thống thì sẽ tự động được đăng nhập vào 

các hệ thống còn lại. Cũng tương tự cho đăng xuất, khi đã đăng nhập và đang 

làm việc trên các website đó, chỉ cần đăng xuất khỏi một website thì sẽ tự động 

được đăng xuất từ tất cả các website. 

Hệ thống quản lý Tạp chí Khoa học & Giáo dục vừa được đưa vào sử 

dụng và đang trong quá trình hoàn thiện, nếu gặp rắc rối hoặc phát hiện lỗi 

trong quá trình sử dụng hoặc có ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện 

hệ thống, xin vui lòng liên hệ Phòng KH, SĐH&HTQT 

(scvconfjse@gmail.com). 

Trân trọng cảm ơn!  

http://jse.due.edu.vn,/
http://scv.ued.edu.vn,/
http://scv.ued.edu.vn,/
http://jse.ued.edu.vn/
http://jse.ued.edu.vn/
http://scv.ued.edu.vn,/
http://scv.ued.edu.vn,/
http://jse.ued.edu.vn/


iii 

 

MỤC LỤC 

 

1 Truy cập chức năng phản biện ................................................................1 

2 Quản lý phản biện ...................................................................................1 

2.1 Xem bài mời phản biện .....................................................................1 

2.2 Truy cập chức năng gửi phản biện ....................................................3 

3 Quản lý phản biện ...................................................................................3 

3.1 Giao diện trang phản biện .................................................................3 

3.2 Phần nhận xét ...................................................................................5 

3.3 Phần đánh giá ...................................................................................6 

3.4 Yêu cầu sửa lại cho đúng ..................................................................6 

3.5 Tệp bài sửa .......................................................................................7 

3.6 Lưu và hủy bài phản biện..................................................................8 

3.7 Sửa phản biện ...................................................................................8 

3.8 Xem và GỬI bản nhận xét phản biện CHO BBT ..............................9 

3.9 Mẫu phản biện ................................................................................10 

3.10 Chức năng Track changes trong MS Word ..................................10 

 

 

 



1 

 

1 Truy cập chức năng phản biện 

NKH có thể truy cập nhanh đến chức năng phản biện bằng cách click 

vào liên kết “Các bài mời phản biện” ở menu chức năng bên trái. 

 

Hoặc click vào “Quản trị”, sau đó chọn chức năng xem “Các bài mời 

nhận xét”. Nếu có bài mời phản biện thì sẽ hiển thị như bên dưới : 

 

2 Quản lý phản biện 

2.1 Xem bài mời phản biện 
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NKH chọn chức năng “Xem” trong mục chức năng. Bài đăng được phản 

biện sẽ hiển thị toàn bộ nội dung để NKH xem và có thể tải tệp đính kèm (nếu 

có). Nội dung bài đăng có thể được hiển thị như sau: 

 
Tại trang này, NKH có thể gửi phản biện và tải về tệp nội dung đính 

kèm. Tệp đính kèm nằm trong mục “Các tập tin đinh kèm” ở cuối trang, NKH 

tải về bằng cách click vào các tệp này sau đó chọn nơi lưu và click “Save” để 

tải về hoặc “Cancel” để hủy việc tải về. 

Khi muốn quay lại thì click vào liên kết “Trở lại”. 
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2.2 Truy cập chức năng gửi phản biện 

Sau khi xem xong bài gửi, NKH có thể gửi phản biện bằng cách click 

vào liên kết  ở trang xem bài phản biện. Nếu muốn gửi phản biện 

nhanh thì có thể vào chức năng “Phản biện” tại trang danh sách các bài được 

mời phản biện: 

 

3  Quản lý phản biện 

3.1 Giao diện trang phản biện 

Trang phản biện được dùng để NKH soạn thảo nội dung phản biện về 

bài báo mà mình được phân công. Trang này có giao diện như hình dưới đây: 
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5 

 

3.2 Phần nhận xét 

Hầu hết gồm các khung để NKH soạn thảo văn bản tương tự giao diện 

các trình soạn thảo văn bản phổ biến. Thông thường khung nhập liệu hiển thị 

như hình sau: 

 

Những khung nhập liệu như thế này gồm hai phần. Phần thứ nhất ở phía 

trên chứa các biểu tượng định dạng văn bản như in đậm (“B”), in nghiêng 

(“I”)… Phần thứ hai là vùng NKH trình bày nội dung bài phản biện của mình. 

Nội dung cần rõ ràng và mạch lạc, nêu rõ các kết quả đạt được và không đạt 

được của bài báo. 

Trong phần nhận xét, có mục cần chú ý nhất, đó là mục “kết luận”. Tại 

đây có 4 lựa chọn: 

- Chấp nhận: Bài viết được chấp nhận cho đăng. 

- Yêu cầu sửa (không phản biện): Yêu cầu sửa theo các nội dung của 

người phản biện nhưng không trình lại phản biện. 

- Yêu cầu sửa (trình phản biện): Yêu cầu sửa theo các nội dung của 

người phản biện và trình lại phản biện. 

- Không chấp nhận: Bài viết không được chấp nhận cho đăng. 

 

Vùng soạn thảo văn bản 
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3.3 Phần đánh giá 

NKH dựa trên các chỉ tiêu mà hệ thống đưa ra để đánh giá bài báo. Các 

mức độ đanh giá là: Phù hợp, Không đạt, Trung bình, Khá, Tốt. NKH chỉ cần 

chọn mức độ tương ứng với từng tiêu chí từ menu. 

 

3.4 Yêu cầu sửa lại cho đúng 

Phần này chứa các nội dung mà người phản biện yêu cầu tác giả thực 

hiện điều chỉnh trong bài báo. NKH trình bày rõ ràng yêu cầu của mình trong 

khung nhập liệu với cách nhập tương tự như phần nhận xét. 
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3.5 Tệp bài sửa 

 

Tệp bài sửa chứa đầy đủ các nội dung đã chỉnh sửa. Nội dung cần trình 

bày rõ ràng, mạch lạc. NKH phản biện nên bật chức năng track changes của 

MS Word để tác giả và BBT có thể theo dõi những ý kiến, điều chỉnh…của 

NKH phản biện một cách thuận lợi. 

Để thêm tệp bài sửa, NKH click “Chọn tệp tin”, xuất hiện hộp thoại:  

 

NKH chọn tệp tải lên bằng cách click “Open”, để hủy thì click 

“Cancel”. Sau khi chọn được tệp NKH click vào nút “Tải lên” để tải chuyển 

tệp lên server. Nếu tải lên thành công, thông tin tệp sẽ hiển thị trong danh sách 

phía trên. 

Để xóa tệp đính kèm, NKH chỉ cần click vào nút “Xóa”. 
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3.6 Lưu và hủy bài phản biện 

Ở đầu trang phản biện: 

 

Và cuối trang phản biện : 

 

Đều có hai nút: dùng để lưu hay hủy bỏ bài phản biện. 

Nếu NKH chọn “Gửi đến BBT sau khi lưu”, hệ thống sẽ thực hiện lưu nội 

dung nhận xét, ngay sau đó, gửi nội dung này đến Ban Biên tập. Một khi bản 

nhận xét phản biện được gửi đến BBT, NKH không thể sửa nội dung này. Tất 

nhiên, NKH có thể xem. 

Nếu NKH không chọn “Gửi đến BBT sau khi lưu”, thao tác lưu nhận 

xét phản biện trên hệ thống chỉ lưu mà không gửi nhận xét đến BBT. Vì vậy, 

NKH cần thực hiện thêm thao tác gửi bản nhận xét phản biện ở trang xem nội 

dung nhận xét phản biện. 

3.7 Sửa phản biện 

Tại trang “Danh sách các bài viết cần phản biện”, NKH click vào liên 

kết “Sửa phản biện” trong mục chức năng của bài cần phản biện. 

 
 

Ở ví dụ trên có 1 bài gửi đăng cần được phản biện, NKH rê chuột vào 

cột chức năng sẽ xuất hiện chức năng “Sửa phản biện”. Khi chọn chức năng 

này, NKH có thể sửa nội dung phản biện của mình tại trang sửa phản biện. 
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Các mục chức năng trong trang này hoàn toàn giống với trang nhận xét phản 

biện (Xem cách thực hiện nhận xét phản biện tại đây). 

NKH click vào “Gửi bài” để gửi bài phản biện đến BBT, click vào “Trở 

lại” để quay về trang trước đó. 

3.8 Xem và GỬI bản nhận xét phản biện CHO BBT 

Tại trang “Các bài viết mời phản biện”, NKH chọn chức năng “Xem 

phản biện” 

 

 

Hệ thống sẽ hiện thị toàn bộ nội dung phản biện của NKH như hình bên 

dưới: 

 

NKH click vào “Gửi bài” để gửi bài phản biện đến BBT, click vào “Trở 

lại” để quay về trang trước đó. 
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3.9 Mẫu phản biện 

Theo quy trình quản lý, tất cả mọi công đoạn từ gửi bài cho đến phản 

biện… đều phải được thực hiện trực tiếp trên website http://jse.ued.udn.vn. 

Tuy nhiên, thường các website đều có thiết đặt thời gian tối đa và tự động 

đăng xuất/kết thúc phiên làm việc sau thời gian tối đa đó người dùng không 

có thao tác trên hệ thống sau khi đã đăng nhập.  

Công việc phản biện có thể đòi hỏi thời gian nhập liệu dài hơn thời gian 

tối đa đó. Để thuận tiện cho công tác phản biện, NKH có thể nhập nội dung 

nhận xét theo mẫu có sẵn trong định dạng tệp MS Word có thể tải xuống tại 

http://jse.ued.udn.vn/huong-dan, sau đó chuyển qua cửa sổ (form) phản biện 

trong hệ thống quản lý tạp chí.  

3.10 Chức năng Track changes trong MS Word 

Với trường hợp yêu cầu tác giả sửa lại nội dung và Phản biện có sửa 

trực tiếp trên file thì dùng chế độ Track changes (xem hình đối với MS Word 

2003 và MS Word 2007-2010-2013 ở bên dưới) của Microsoft Word để thực 

hiện như vậy Tác giả có thể dễ dàng theo dõi được là vừa rồi Phản biện có 

hiệu chỉnh chỗ nào.  

  

 

 

http://tapchikhkt.due.edu.vn/
http://tapchikhkt.due.edu.vn/huong-dan
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NKH có thể tìm các hướng dẫn sử dụng hệ thống ở 

http://jse.ued.udn.vn/huong-dan. Nếu gặp thắc mắc, kính mong NKH phản 

ánh qua email theo địa chỉ: hoithaoitf@ued.vn để BBT tư vấn. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

http://jse.ued.udn.vn/huong-dan

