
HƯỚNG DẪN GỬI BÀI PHẢN BIỆN TẠP CHÍ TRÊN 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ
TẠP CHÍ ONLINE

Website: http://tapchi.hul.edu.vn

Email:

Điện thoại:

http://tapchi.hul.edu.vn/


Bước 1: Cán bộ phản biện nhận 
Email thông báo mời phản biện 
từ Ban biên tập Tạp chí.
- Cán bộ phản biện click vào 
Email để xem chi tiết nội dung 
và thời gian bài báo mời phản 
biện từ BBT.



Bước 2: Phản biện truy cập vào địa chỉ: https://tapchi.hul.edu.vn
*Cách 1: Đăng nhập bằng tài khoản Cán bộ của Trường (Hoặc nếu chưa phải là thành viên thì bấm vào Đăng ký). 
(Ghi chú: Các bước này thực hiện tương tự với các bước của Tác giả gửi bài đăng)
- Nhập tên tài khoản và mật khẩu theo Yêu cầu (Nhập tên tài khoản hoặc tài khoản Email đều được)
- Nếu muốn lưu đăng nhập vào lần sau thì tick vào Ô Giữ tôi luôn đăng nhập
- Bấm Đăng nhập



Chú ý: Nếu quên mật khẩu thì Bấm vào Quên mật khẩu

- Nhập email đã đăng ký: Bấm vào Đặt lại mật khẩu



- Nhận email cài đặt lại mật khẩu

- Click vào Email đến ở đường 

link, vào nội dung Thư để nhận 

đường link mật khẩu tự động mới 



- Tiếp tục trở lại Email đến để nhận mật khẩu từ Email mới (lần thứ hai)
- Vào Email mới thứ hai để nhận mật khẩu mới (Click vào)



- Sau khi nhận mật khẩu mới từ email, 

trở lại trang Tạp chí để sử dụng mật 

khẩu mới đăng nhập

- Gõ tài khoản đăng nhập và mật khẩu 

mới

- Bấm vào Đăng nhập



- Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ bắt thay đổi mật khẩu mới. Nhập mật khẩu mới-> Bấm Đồng ý



- Cách 2: Đăng ký tài khoản mới.
- Bấm vào Register Account (without Oauth). Hiển thị các trường giá trị có dấu * là bắt buộc, nhập các thông tin 
theo yêu cầu. Mục Liên kết nhập: tapchi.hul.edu.vn



- Bước 2: Cán bộ phản biện vào hệ thống nhận bài phản biện và gửi bài phản biện.
- Bấm vào Xem



- Bước 3: Phản biện xem chi tiết bài gửi nội dung có phù hợp với chuyên môn của mình không? (Tiêu đề, Tóm tắt)



- Bước 3 (tt): 
- Tải Tệp tin phản biện ở mục Các tập tin phản biện
- Xem thời hạn gửi bài phản biện
- Chấp nhận đánh giá bài báo hoặc Từ chối phản biện.
- Tick vào Mục điều khoản (Có, tôi đồng ý thu thập và lưu trữ dữ liệu của mình)
- Nếu đồng ý phản biện thì Bấm vào Chấp nhận đánh giá (Hoặc ngược lại: Từ chối yêu cầu đánh giá để từ chối phản 
biện)



- Bước 4: Bấm vào Tiếp tục đến bước 3



Bước 5: Tải files phản biện về máy tính
- Nhập các nội dung nếu cần thiết



-Bước 5 (tt): Tải tệp phản biện lên hệ thống ở Mục Tải tập tin hoặc Thêm thảo luận (nếu cần).
- Bấm khuyến nghị để chọn các đề xuất phù hợp cho bản thảo bài báo
- Bấm Gửi đánh giá để gửi bài phản biện đến Tòa soạn.



- Bước 6: Bấm vào Đồng ý để xác nhận gửi đánh giá phản biện



- Bước 7: Hoàn thành gửi bài phản biện

*Ghi chú: Nếu phản biện vòng 2, 3… thì các thao tác áp dụng tương tự theo các bước hướng dẫn ban đầu để nhận 

bài đánh giá phản biện vòng 2,3…



- Bước 8: Sau khi hoàn thành phản biện, cán bộ phản biện log out tài khoản để tránh gây lỗi cho hệ thống tạp chí và bảo 
mật tài khoản của mình


