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Tóm tắt: Quá trình phát triển công nghệ số và hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu cần 
hoàn thiện công cụ khai thác quản lý và quy trình xuất bản điện tử Tạp chí Khí tượng Thủy 
văn (KTTV). Quy trình xuất bản điện tử được mô hình hóa bằng ngôn ngữ lập trình PHP và 
lưu trữ dữ liệu người dùng, bản thảo bài báo, quá trình phản biện của người dùng thông qua 
hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Các công cụ quản lý với những thao tác và giao diện hiển 
thị sử dụng HTML kết hợp với CSS và Javascript. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng thành 
công quy trình xuất bản điện tử cùng với các công cụ quản lý hỗ trợ cho tác giả, Ban biên tập 
nhà phản biện, Tổng biên tập và biên tập viên trong công tác xuất bản điện tử Tạp chí 
KTTV. Các công cụ quản lý và quy trình xuất bản điện tử cho thấy sự phù hợp, hiệu quả 
trong công tác xuất bản điện tử Tạp chí KTTV. 

Từ khóa: Công cụ quản lý; Quy trình xuất bản điện tử; Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 
 

 

1. Mở đầu 

Thế kỷ 21 nổi lên như thời đại của khoa học, công nghệ và những đột phá mạnh mẽ trong 
hành trình đào sâu hơn về những bí ẩn thế giới của con người. Chính vì vậy, các tin tức được 
cập nhật thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta không bỏ lỡ những thành tựu tuyệt vời nhất và 
trau dồi kiến thức của mình. Các trang thông tin điện tử của các tạp chí khoa học cũng ngày 
càng phát triển và đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm thông tin cũng như gửi bài, đăng tải bài báo 
khoa học trực tuyến của tác giả trên toàn thế giới. Những thông tin khoa học cung cấp cho các 
độc giả, phải kể đến sự đóng góp của những hệ thống nhà xuất bản quốc tế uy tín như: 
Springer [1], Elsevier [2], Wiley–Blackwell [3], Taylor&Francis [4], Sage [5], Oxford 
University Press [6], Cambridge University Press [7],… Viện Thông tin khoa học (Institute 
for Scientific Information, ISI) của Mỹ đã đề xuất sự phân loại các tạp chí khoa học trên thế 
giới theo chất lượng và được thừa nhận rộng rãi. Chỉ số ISI đang được dùng như một thước đo 
quan trọng để đánh giá chất lượng nghiên cứu tại một số nước đang phát triển, trong đó có 
Việt Nam [8]. ISI bao gồm tập hợp các tạp chí trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ 
(SCI, SCIE), khoa học xã hội (SSCI) và khoa học nhân văn và nghệ thuật (AHCI). Đối với 
những nhà xuất bản quốc tế uy tín, những Tạp chí quốc tế uy tín cũng đều xây dựng cho mình 
những quy trình xuất bản điện tử riêng với những hệ thống quản lý ưu việt cho người sử dụng, 
độc giả, nhà phản biện, biên tập viên, hội đồng biên tập, tổng biên tập,…Trong nước hiện nay 
cũng có rất nhiều tạp chí khoa học đã xây dựng quy trình xuất bản điện tử cho các bài báo 
khoa học với mục tiêu đơn giản hóa quy trình xuất bản, chuyển từ phương thức xuất bản tạp 
chí ở dạng bản giấy sang bản điện tử nhằm cung cấp các sản phẩm khoa học là các số xuất 
bản, các bài báo khoa học một cách nhanh chóng và tiện lợi [9–12]. Tạp chí Khí tượng Thủy 
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văn (KTTV) là một tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín và lâu đời với số đầu tiên xuất bản 
vào ngày 20/4/1956 do Giám đốc Nha Khí tượng GS. Nguyễn Xiển làm chủ biên. Trải qua 65 
năm xuất bản với hơn 723 số xuất bản tới nay, Tạp chí KTTV duy trì xuất bản định kỳ 12 số 
tiếng Việt hàng tháng. Tháng 12 năm 2018, Tạp chí Khí tượng Thủy văn xuất bản số tiếng 
Anh đầu tiên, đến nay, tạp chí đã duy trì xuất bản 03 số định kỳ Tiếng Anh và số lượng tăng 
dần theo từng năm. Tạp chí KTTV với mục tiêu nâng cao chất lượng xuất bản uy tín cả về 
chất lượng và số lượng đồng thời chuyển dần từ xuất bản dạng in sang xuất bản điện tử toàn 
bộ các số định kỳ tiếng Việt và tiếng Anh [13–14]. Tạp chí KTTV đã không ngừng nghiên 
cứu, hoàn thiện, trao đổi và làm việc với các tạp chí uy tín trong và ngoài nước để chuẩn hóa 
và hoàn thiện các form mẫu, quy trình xuất bản, trang thông tin điện tử của Tạp chí nhằm bắt 
kịp xu thế hội nhập quốc tế trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Việc không ngừng phát 
triển và nâng cao chất lượng xuất bản, trong năm 2020 Tạp chí KTTV đã được Hội đồng Giáo 
sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ công nhận nâng điểm từ 0–0,5 lên 0–0,75 điểm từ năm 
2020 [15]. Tạp chí KTTV đang tiếp tục cố gắng phát triển hoàn thiện hơn nữa và đặt ra mục 
tiêu được Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ công nhận 1,0 điểm trong 
năm 2022. Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo sư ngành Thủy Lợi vẫn đánh giá và duy trì điểm của 
Tạp chí KTTV từ 0–1,0 điểm. Để đạt được mục tiêu trên, Tạp chí đã xây dựng và hoàn thiện 
quy trình xuất bản điện tử với các công cụ hỗ trợ cho các tác giả, nhà phản biện, Ban biên tập 
có thể gửi bài, nhận bài, phản biện online trên hệ thống thay việc gửi bài, nhận bài, mời 
chuyên gia phản biện, trao đổi, liên hệ… tại Tạp chí KTTV hoàn toàn thông qua hòm thư điện 
tử. Trong bối cảnh nhu cầu đăng bài trên tạp chí ngày càng tăng, trong khi công tác gửi bài, 
nhận bài, phản biện … thông qua hòm thư điện tử đã không còn phù hợp và cần có một giải 
pháp để giải quyết triệt để những vấn đề: lưu trữ quá trình xuất bản; tìm kiếm, khai thác thông 
tin; thống kê bài báo; theo dõi quá trình xử lý bài báo; không bị ảnh hưởng bởi chính sách của 
nhà cung cấp dịch vụ là yêu cầu hết sức cấp thiết. Mục đích của nghiên cứu cần xây dựng một 
công cụ quản lý và quy trình xuất bản điện tử để nâng cao hiệu quả công tác xuất bản Tạp chí 
đáp ứng được nhu cầu phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu 

Thiết kế cấu trúc dữ liệu là một thành phần rất quan trọng trong quy trình xuất bản điện 
tử, việc thiết kế cơ sở dữ liệu mạch lạc, toàn vẹn sẽ giúp tối ưu được việc xử lý quy trình trên 
các bàn làm việc của tác giả, nhà phản biện và Ban Biên tập. Với yêu cầu liên kết dữ liệu chặt 
chẽ, bảo đảm tính thống nhất, toàn vẹn thì hệ cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc theo chuẩn 
SQL là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, trong nghiên cứu này đã lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
MySQL [16–17] là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ tương thích với ngôn ngữ lập trình PHP cả về tốc 
độ lẫn việc triển khai xây dựng ứng dụng Web.  
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Hình 1. Cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu. 

– Nhóm bảng dữ liệu liên quan đến việc quản trị website và Ban biên tập như: 
tbl_admin_users, tbl_magazines_articles, tbl_magazines, tbl_year_codes, tbl_month_codes, 
tbl_magazine_authors...; 

– Nhóm bảng dữ liệu liên quan đến tài khoản tác giả, nhà phản biện: tbl_common_users, 
tbl_common_user_groups, tbl_research_area, tbl_research_area_relation; 

– Nhóm bảng dữ liệu liên quan đến quy trình sơ loại: tbl_magazine_draft_documents, 
tbl_magazine_documents; 

– Nhóm bảng dữ liệu liên quan đến quy trình phản biện: tbl_review_reports, 
tbl_review_requets. 

2.2. Phương pháp xây dựng công cụ quản lý và quy trình xuất bản điện tử 

Quy trình xuất bản điện tử gồm 4 phần chính: Phần thứ nhất là Đăng ký, gửi bài dành cho 
tác giả đăng ký tài khoản và gửi bài đến tòa soạn; Phần thứ 2 là Sơ loại dành cho hội đồng 
biên tập sơ loại bài báo; Phần thứ 3 là Bình duyệt dành cho công tác phản biện bài báo và 
duyệt xuất bản; Phần thứ 4 là Xuất bản dành cho các biên tập viên của tòa soạn tiến hành biên 
tập chỉnh sửa và xuất bản bài báo. Quy trình xuất bản điện tử được mô hình hóa bằng ngôn 
ngữ lập trình PHP [18] và lưu trữ dữ liệu người dùng, bản thảo bài báo, quá trình phản biện 
của người dùng thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Các công cụ quản lý với những 
thao tác và giao diện hiển thị sử dụng HTML kết hợp với CSS [19] và Javascript [20]. Đây là 
những ngôn ngữ cơ bản và cốt lõi của các ứng dụng Web phù hợp với mục tiêu của đề tài đặt 
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ra, dễ dàng cho việc sử dụng, bảo trì và đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật của hệ thống. Sơ đồ 
Quy trình xuất bản điện tử được thực hiện cụ thể như (Hình 2). 

 

Hình 2. Sơ đồ quy trình xuất bản điện tử Tạp chí KTTV. 

Các công cụ quản lý đáp ứng các yêu cầu chính sau: (1) Giao diện hiển thị trực quan, dễ 
sử dụng; (2) Đảm bảo vận hành đầy đủ theo các bước của quy trình xuất bản điện tử Tạp chí 
KTTV; (3) Lưu trữ toàn bộ các bài báo, tác giả, nhà phản biện và quá trình phản biện trong cơ 
sở dữ liệu; (4) Tự động thống kê được số lượng lượt tải, lượt xem, lượt trích dẫn, tỉ lệ từ chối 
đăng, tỉ lệ rút nộp. 
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Công cụ quản lý dành cho tác giả 

Quy trình xuất bản điện tử được xây dựng, sau khi đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ 
thống, tác giả sẽ đăng nhập vào bàn làm việc với nhiều chức năng để quản lý tài khoản. Công 
cụ quản lý dành cho tác giả với giao diện trực quan, dễ hiểu, tiện cho việc gửi bài và theo dõi 
quá trình xử lý bài báo cho đến khi bài báo được xuất bản online. Tác giả có thể gửi bài báo 
đến tòa soạn với chức năng Đăng bài mới. Sau khi điền đầy đủ các trường thông tin, đính kèm 
file bài báo, tác giả có thể gửi bài báo ngay hoặc lưu thông tin và rà soát lại trước khi gửi tòa 
soạn. Như vậy, tác giả có thể gửi bài mới, theo dõi quá trình sơ loại, quá trình phản biện, quá 
trình biên tập và xuất bản bài báo đồng thời có thể nhận thông tin phản hồi, chỉnh sửa bài báo 
và gửi lại cho tòa soạn thông qua bàn làm việc trên (Hình 3). 

 

Hình 3. Công cụ quản lý dành cho tác giả. 

3.2. Công cụ quản lý dành cho Ban biên tập 

Để nhận được bài báo của tác giả, tiến hành công tác sơ loại, mời phản biện, nhận kết quả 
phản biện, yêu cầu tác giả chỉnh sửa, phân công biên tập, biên tập chỉnh sửa và xuất bản 
online, Ban biên tập cần có một giao diện được gọi là Bàn làm việc với nhiều chức năng để 
thực hiện các công việc đó. Trong quy trình xuất bản điện tử, sau khi tác giả gửi bài, thành 
viên Hội đồng biên tập sẽ nhận được bài báo và tiến hành sơ loại bài báo (Hình 4).  
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Hình 4. Công tác sơ loại bài báo. 

Tại bàn làm việc, Hội đồng biên tập có thể xem toàn bộ các tài liệu của tác giả gửi đến và 
tiến hành sơ loại bài báo như sau: Trường hợp thứ nhất, bài báo có nhiều lỗi, chưa đúng Form 
xuất bản, Hội đồng biên tập yêu cầu tác giả chỉnh sửa. Tác giả có thể chỉnh sửa theo yêu cầu 
và gửi lại bài báo đã chỉnh sửa kèm với bản giải trình hoặc rút nộp bài báo nếu không chỉnh 
sửa được. Trường hợp thứ hai, đối với các bài báo đã đảm bảo chất lượng, Hội đồng biên tập 
sẽ duyệt sơ loại để gửi Ban biên tập mời phản biện cho bài báo. Trường hợp thứ ba, các bài 
báo không đạt tiêu chuẩn, không phù hợp với các lĩnh vực nghiên cứu của Tạp chí, Hội đồng 
biên tập sau khi xem xét, trình Tổng Biên tập và ra thông báo từ chối đăng bài. Sau khi duyệt 
sơ loại, bài báo được chuyển cho người phụ trách Ban biên tập để tiến hành mời nhà phản 
biện được thể hiện trên (Hình 5). 

 

Hình 5. Ban biên tập mời phản biện. 

Ban biên tập sẽ mời hai nhà phản biện đối với mỗi bài báo khoa học theo đúng với lĩnh 
vực chuyên ngành. Sau khi gửi yêu cầu, ban biên tập sẽ đợi phản hồi từ nhà phản biện, nếu 2 
nhà phản biện đồng ý, trạng thái phân công sẽ chuyển sang trạng thái đồng ý phản biện. Nếu 
nhà phản biện từ chối, trạng thái phân công chuyển sang từ chối, lúc này Ban biên tập sẽ mời 
nhà phản biện khác cho bài báo. 

 

Hình 6. Nhà phản biện đồng ý phản biện bài báo. 

Duyệt sơ loại 

Nhà phản biện 1 đồng ý phản biện 

Nhà phản biện 2 đồng ý phản biện 

Yêu cầu chỉnh sửa 

Xem tài liệu 

Từ chối đăng 
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Bàn làm việc của Ban biên tập cập nhật trạng thái đồng ý phản biện và đợi nhà phản biện 
trả kết quả phản biện. 

 

Hình 7. Nội dung chi tiết quá trình phản biện. 

Đối với mỗi nhà phản biện, sau khi gửi kết quả phản biện và file yêu cầu chỉnh sửa, Ban 
biên tập sẽ xác nhận và gửi thông báo đến tác giả. Tác giả nhận được yêu cầu chỉnh sửa sẽ tiến 
hành chỉnh sửa bài báo rồi gửi lại kết quả cho Ban biên tập và nhà phản biện. Quá trình phản 
biện sẽ lặp lại cho đến khi hai nhà phản biện đồng ý với kết quả chỉnh sửa cuối cùng của tác 
giả và kết thúc quy trình phản biện. Tiếp theo bài báo sẽ được chuyển tới Tổng biên tập để 
duyệt xuất bản và phân công cho các biên tập viên chỉnh sửa và xuất bản online. 

3.3. Công cụ quản lý dành cho nhà phản biện 

Nhà phản biện cần đăng nhập tài khoản trên hệ thống và vào bàn làm việc của mình. Bàn 
làm việc của nhà phản biện với giao diện đơn giản, đầy đủ các chức năng giúp cho nhà phản 
biện dễ dàng nhận yêu cầu phản biện từ Ban Biên tập, xem các thông tin cơ bản của bài báo 
và file đính kèm bài báo hoàn chỉnh, trả kết quả phản biện, duyệt kết quả chỉnh sửa, kết thúc 
phản biện.  

 

Hình 8. Công cụ quản lý dành cho nhà phản biện. 

Nhà phản biện nhận được yêu cầu phản biện từ Ban biên tập, nhà phản biện có thể từ chối 
hoặc đồng ý phản biện. Nếu từ chối, bài báo sẽ chuyển sang danh sách từ chối phản biện và có 
thông báo cho Ban biên tập. Nếu chấp thuận, bài báo sẽ chuyển tới danh sách đồng ý phản 

Yêu cầu chỉnh sửa 

Kết quả chỉnh sửa 
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biện và nhà phản biện có 15 ngày để phản biện bài báo (Hình 8). Sau khi phản biện xong, nhà 
phản biện sẽ gửi lại phiếu nhận xét và yêu cầu chỉnh sửa cho Ban biên tập và tác giả (Hình 9). 

 

Hình 9. Nhà phản biện gửi kết quả phản biện. 

Sau khi nhận được kết quả phản biện, Ban biên tập xác nhận để gửi yêu cầu chỉnh sửa 
cho tác giả. Tác giả sẽ chỉnh sửa và gửi lại, lúc này nhà phản biện có thể xem bản chỉnh sửa 
của tác giả (Hình 10). 

 

Hình 10. Nhà phản biện nhận bài báo đã chỉnh sửa. 

Nếu nhà phản biện chưa đồng ý với kết quả chỉnh sửa có thể tiếp tục gửi yêu cầu chỉnh 
sửa cho tác giả. Nhà phản biện đồng ý với kết quả chỉnh sửa sẽ kết thúc quá trình phản biện. 

3.4. Các công cụ hỗ trợ quản lý lưu trữ, tìm kiếm, thống kê 

Tất cả các bài báo, tác giả, nhà phản biện và quá trình phản biện đều được lưu lại và phân 
tách cụ thể giúp Ban biên tập dễ dàng quản lý, khai thác, tìm kiếm và sử dụng một cách hiệu 
quả. 

Xem kết quả chỉnh sửa 
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Hình 11. Giao diện danh sách các bài báo đã xuất bản. 

Tạp chí KTTV đã tiến hành cập nhật các bài báo từ năm 2000 đến nay với khoảng 1.733 
bài báo và lưu trữ trong danh sách các bài báo đã xuất bản. Tại đây, các Biên tập viên và thành 
viên Ban biên tập có thể tìm kiếm các bài báo một cách nhanh chóng theo tiêu đề, theo số năm 
xuất bản, số tháng xuất bản,… với kết quả được thể hiện trên (Hình 11). 

 

Hình 12. Giao diện danh sách người dùng. 

Các tài khoản của tác giả và nhà phản biện đều được lưu trữ trong danh sách người dùng. 
Ban biên tập có thể quản lý, tìm kiếm người dùng theo họ tên, email, số điện thoại … Đồng 
thời có thể tạo lại mật khẩu, chỉnh sửa và vô hiệu hóa tài khoản nếu nhận được yêu cầu từ phía 
người dùng (Hình 12). 
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Hình 13. Giao diện danh sách bài báo đã phản biện. 

Tất cả các bài báo trải qua quy trình xuất bản điện tử, sau khi kết thúc phản biện đều được 
lưu trữ tại danh sách các bài báo đã phản biện. Tại đây, Ban biên tập có thể dễ dàng theo dõi 
lại quá trình phản biện của từng bài báo, các yêu cầu chỉnh sửa của nhà phản biện, các bản 
chỉnh sửa và giải trình của tác giả (Hình 13). Kết quả của việc hoàn thiện quy trình xuất bản 
điện tử là minh chứng rõ ràng cho quá trình phản biện minh bạch trong công tác xuất bản điện 
tử của Tạp chí KTTV. 

Các bài báo được xuất bản online đều xuất hiện trong mục bài báo trên trang chủ. Với 
giao diện thân thiện, rõ ràng, dễ theo dõi giúp các độc giả quan tâm dễ dàng tra cứu các thông 
tin về bài báo như là tiêu đề bài báo, thông tin tác giả, ngày xuất bản, chỉ số DOI, lượt tải, lượt 
xem và lượt trích dẫn (Hình 14). Độc giả có thể nhấn để xem các thông tin chi tiết hơn của bài 
báo như là nơi công tác của tác giả, tóm tắt, từ khóa, hướng dẫn trích dẫn và tài liệu tham 
khảo hoặc tải về bài báo đầy đủ. 

 

Hình 14. Giao diện bài báo trên trang chủ. 

Hiện nay, Tạp chí KTTV đã đăng kí gia nhập thành công các hệ thống trích dẫn quốc tế: 
Google scholar [21], Scilit [22], CiteFactor [23], Publons [24] và hệ thống Tư liệu Khoa học 
Việt Nam CitationGate [25] của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là những kênh thông tin rất 
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quan trọng để độc giả, những nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong và ngoài nước có thể tiếp cận 
và tìm đọc các bài báo khoa học của Tạp chí KTTV một các dễ dàng và thuận tiện hơn. Đây là 
bước khởi đầu rất quan trọng và từng bước khẳng định vị trí của Tạp chí KTTV trong quá 
trình hội nhập quốc tế.  

Nhằm phục vụ tốt cho công tác thống kê, theo dõi số lượng bài báo xuất bản hàng năm, 
số lượng lượt tải, lượt xem và tổng số trích dẫn hàng năm, tỉ lệ rút nộp, tỉ lệ từ chối đăng, Tạp 
chí đã xây dựng một cơ sở dữ liệu thống kê dưới dạng biểu đồ cột và đường được thể hiện trên 
(Hình 15). Biểu đồ thống kê chỉ số trích dẫn theo năm thể hiện tổng số trích dẫn của các bài 
báo trong cùng một năm. Biểu đồ thống kê lượt xem tạp chí theo năm thể hiện tổng lượt xem 
của các bài báo trong cùng một năm. Biểu đồ thống kê lượt tải theo năm thể hiện tổng lượt tải 
của các bài báo trong cùng một năm. Biểu đồ thống kê số lượng bài báo theo năm thể hiện 
tổng số bài báo xuất bản trong một năm. Biểu đồ thống kê tỉ lệ rút nộp thể hiện tỉ lệ phần trăm 
số bài báo tác giả tự động rút nộp trong một năm. Biểu đồ thống kê tỉ lệ từ chối đăng thể hiện 
tỉ lệ phần trăm số bài báo bị từ chối đăng trong một năm. Dựa vào biểu đồ thống kê chỉ số 
trích dẫn theo năm và biểu đồ số lượng bài báo theo năm, tạp chí KTTV có thể dễ dàng tính 
được Impact Factor (chỉ số ảnh hưởng của tạp chí) theo từng năm. 

 

Hình 15. Giao diện số liệu thống kê Tạp chí. 
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4. Kết luận 

Công cụ quản lý và Quy trình xuất bản điện tử tại Tạp chí KTTV sau khi đi vào hoạt 
động, các Công cụ quản lý và Quy trình xuất bản điện tử đã thể hiện tính chuyên nghiệp, hiệu 
quả của mình so với công tác gửi bài, nhận bài và phản biện thông qua hòm thư điện tử trước 
đây. Công cụ quản lý dành cho tác giả, Ban biên tập và nhà phản biện với giao diện trực quan, 
dễ sử dụng thực hiện công tác xuất bản theo đúng quy trình khép kín và đảm bảo rõ ràng, 
minh bạch trong toàn bộ quy trình xuất bản. Toàn bộ các bài báo, tài khoản tác giả, độc giả, 
tài khoản nhà phản biện, quá trình phản biện đều được lưu trữ đầy đủ, tách biệt trong phần 
quản trị giúp Ban biên tập dễ quản lý và khai thác. Quá trình xuất bản online, các bài báo khoa 
học đã được phân tách thành từng bài riêng biệt và cập nhật trên trang chủ giúp cho các tác 
giả, độc giả dễ dàng theo dõi, tìm kiếm và sử dụng một cách hiệu quả hơn. Các số liệu về trích 
dẫn, lượt tải, lượt xem, tổng số bài báo, tỉ lệ rút nộp, tỉ lệ từ chối đăng cũng được thống kê chi 
tiết và đầy đủ theo từng năm dưới dạng biểu đồ để thuận tiện cho việc theo dõi quá trình xuất 
bản của Tạp chí KTTV. 
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