Hướng dẫn sử dụng EasyChair cho
Hội nghị khoa học lần XI
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf'18)
Tài liệu dành cho các tác giả khi nộp bài báo hội nghị

Tài liệu này hướng dẫn các tác giả cách đăng ký tài khoản và nộp bài báo cho Hội nghị
Khoa học lần XI năm 2018 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
• Nếu chưa có tài khoản EasyChair, vui lòng bắt đầu Mục 1.
• Nếu đã có tài khoản EasyChair nhưng quên mật khẩu, vui lòng xem Mục 2.
• Nếu đã có tài khoản EasyChair, vui lòng tiếp tục Mục 3.

Trang 1

1. Đăng kí tài khoản Easy Chair
Truy cập trang web: https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2018
Chọn Create an account (trong Hình 1).

Hình 1. Màn hình chính của EasyChair
Trong Hình 2, chọn I’m not a robot

Hình 2. Chọn chức năng Tạo tài khoản mới

Trang 2

Chọn hình captcha đúng chỉ dẫn, sau đó chọn Verify và ấn nút Continue (xem Hình 3).

Hình 3. Trả lời captcha

Điền thông tin cá nhân, bao gồm First name (tên), Last name (họ), Email address và
Retype Email Address (địa chỉ email). Sau đó nhấn Continue (Hình 4).

Hình 4. Nhập thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản

Trang 3

Kiểm tra email mới với tiêu đề “EasyChair account confirmation” và chọn đường dẫn
trong email để kích hoạt tài khoản (Hình 5).

Hình 5. Kích hoạt đường dẫn trong email
Điền các thông tin theo yêu cầu, bao gồm First name (tên), Last name (họ), Email (địa chỉ
email), Country (quốc gia), Organization (tên tổ chức), sau đó chọn Create my account
(Hình 6).

Hình 6. Điền đầy đủ thông tin cá nhân
Trang 4

Sau đó chọn đường dẫn “click here” để đăng nhập VNUHCM-US CONF 2018 (Hình 7).
Tiếp tục mục 3.

Hình 7. Tiếp tục đăng nhập vào trang nộp bài viết cho Hội nghị

2. Khôi phục mật khẩu tài khoản EasyChair
Truy cập https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2018, sau đó chọn “click
here” phía sau mục Forgot your password (Hình 7)

Hình 8. Chọn chức năng khôi phục mật khẩu

Trang 5

Chọn I’m not a robot, sau đó nhập địa chỉ Email đã dùng để đăng kí vào mục Email, sau
đó chọn Continue (Hình 9)

Hình 9. Nhập thông tin email để khôi phục mật khẩu
Kiểm tra email với tiêu đề “EasyChair password reset request”, sau đó chọn đường dẫn
trong email. (Hình 10)

Hình 10. Kích hoạt đường dẫn để khôi phục mật khẩu
Trang 6

Chọn “Reset password” để xác nhận yêu cầu tạo mật khẩu mới (Hình 11)

Hình 11. Xác nhận yêu cầu tạo mật khẩu mới
Kiểm tra email với tiêu đề “EasyChair password reset”, trong đó sẽ có mật khẩu mới cho
tài khoản (xem Hình 12). Tiếp tục dùng mật khẩu này để gửi bài ở mục 3.

Hình 12. Email cung cấp mật khẩu mới

Trang 7

3. Gửi bài cho hội nghị VNUHCM-US CONF 2018 tại EasyChair
Truy cập đường dẫn riêng của hội nghị:
https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2018
Nhập thông tin tài khoản và chọn “Log in” (Hình 13).

Hình 13. Đăng nhập để nộp bài viết
Sau đó chọn đường dẫn “enter as an author” để đăng nhập với vai trò tác giả (Hình 14).

Hình 14. Chọn vai trò “author” để nộp bài viết

Trang 8

Chọn Track (Tiểu ban) phù hợp trong Hội nghị, sau đó chọn Continue (Hình 15).

Hình 15. Chọn tiểu ban (Track) phù hợp
Nhập các thông tin về (các) tác giả, bao gồm First name (tên), Last name (họ), Email (địa
chỉ email), Country (quốc gia), Organization (tên tổ chức). Chọn “Corresponding author”
nếu là tác giả liên hệ chính của bài viết (Hình 16).

Hình 16. Thông tin các tác giả của bài báo
Trang 9

Nhập thông tin về bài báo, bao gồm Title (tiêu đề), Abstract (tóm tắt), Keywords (từ khóa,
tối thiểu 3 từ khóa, mỗi từ khóa một dòng) (Hình 17).
Nội dung tóm tắt nhập vào có thể là tiếng Việt hay tiếng Anh, chỉ mang tính chất tham
khảo. Ban tổ chức sẽ phản biện và đánh giá bài viết dựa vào nội dung tóm tắt trong
tập tin PDF mà tác giả nộp.

Hình 17. Nhập thông tin về nội dung chính của bài báo

Trang 10

Nếu muốn bài viết toàn văn được xem xét gửi phản biện để đăng trên tạp chí, vui lòng chọn
(các) tạp chí mà mình quan tâm. Lưu ý là tại mỗi thời điểm, một bài viết chỉ được gửi phản
biện tại tối đa một tạp chí.
Trong Hội nghị khoa học lần XI năm 2018 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, bài viết
có thể gửi toàn văn để phản biện và đăng trên một trong các tạp chí sau:
-

Chuyên san Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
(ĐHQG-HCM)

-

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN)

-

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM)

-

Journal of IKEEE (IKEEE) chỉ dành riêng cho các bài viết về chủ đề Điện, Điện tử,
Công nghệ Thông tin và Viễn thông.

Điền các thông tin còn lại, sau đó nhấn nút Choose File để upload file tóm tắt bài viết. Cuối
cùng chọn Submit để nộp tóm tắt bài viết (Hình 18).

Hình 18. Chọn các tạp chí quan tâm và nộp tóm tắt bài viết (file PDF)

Trang 11

Hình 19 tóm tắt thông tin bài viết sau khi nộp xong.

Hình 19. Màn hình xác nhận đã nộp bài xong
Sau khi nộp xong bài viết, tác giả hay các đồng tác giả có thể cập nhật thông tin tác giả, thông
tin chung về bài báo và cả file PDF nội dung tóm tắt của bài báo cho đến khi hết thời hạn nộp
bài cho phép.

Trang 12

