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TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

VỚI NỖ LỰC QUỐC TẾ HÓA

VỚI TIỀN THÂN LÀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHQGHN: KINH TẾ VÀ 
KINH DOANH, VỪA QUA, TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ KINH DOANH 
TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - ĐHQGHN ĐÃ ĐƯỢC CỤC 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CẤP MÃ 
SỐ ĐỊNH DANH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ISSN, CHÍNH THỨC 
GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM TRỰC 
TUYẾN (VJOL), TỪNG BƯỚC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA 
MỘT TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ.

CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI PGS.TS NGUYỄN ANH 
THU - TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ KINH DOANH VỀ 
VẤN ĐỀ NÀY.

- Thưa PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, bà đánh giá như thế 
nào về tầm quan trọng của công bố quốc tế trong 
trường đại học?

Hiện nay, công bố quốc tế được coi là một trong các tiêu 
chí quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Do 
đó, ngoài các chiến lược về hỗ trợ, tăng cường công bố 
bài báo khoa học quốc tế, các trường đại học đang tiến 
tới nâng cấp tạp chí khoa học đạt chuẩn mực quốc tế và 
được thống kê trong cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh đó, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN định 
hướng phát triển Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đạt 
chuẩn ASEAN Citation Index (ACI) và hướng tới chuẩnISI/
SCOPUS. Để đạt được mục tiêu đó, Tạp chí đã gia nhập 
các cơ sở dữ liệu trong nước, đăng ký mã số định danh 
ISSN, e-ISSN và tham gia cộng đồng Tạp chí khoa học 
Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online - VJOL).  

- Xin PGS chia sẻ rõ hơn về nỗ lực quốc tế hóa thông 
qua vận hành và các hoạt động của Tạp chí Kinh tế và 
Kinh doanh?

Kế thừa những thành tựu đã đạt được của tạp chí tiền 
thân là Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, thuộc Tạp chí Khoa 
học ĐHQGHN, Tạp chí đã từng bước đáp ứng các tiêu 
chuẩn, thông lệ quốc tế của một tạp chí khoa học như: 
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xuất bản trực tuyến, gắn chỉ số DOI, nhập dữ liệu vào 
nguồn Google Scholar và V-CitationGate, nội dung các 
bài báo đảm bảo hàm lượng khoa học, xuất bản đúng 
thời hạn, hình thức và quy trình xuất bản đáp ứng các 
tiêu chí của ACI. Đặc biệt, Hội đồng Biên tập của Tạp 
chí quy tụ nhiều thành viên là các học giả uy tín đến 
từ các trường đại học, viện nghiên cứu hay cơ quan tư 
vấn chính phủ trong và ngoài nước.

Sau hai số xuất bản đầu tiên với tên gọi mới, Tạp chí đã 
được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN theo Quyết định 
Số 31/TTKHCN-ISSN ngày 28/9/2021:

- Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (bản tiếng Việt): ISSN 
2734-9845

- VNU Journal of Economics and Business (bản tiếng 
Anh): ISSN 2734-9853

- VNU Journal of Economics and Business (online): 
e-ISSN 2734-9861

Đồng thời, Tạp chí đã trở thành thành viên chính thức 
của cộng đồng Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến 
(Vietnam Journals Online - VJOL) - một cơ sở dữ liệu 
cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất 
bản tại Việt Nam. Mục lục, tóm tắt và toàn văn của các 
số xuất bản của Tạp chí sẽ được công bố trên website: 
https://vjol.info.vn/index.php/js

- Định hướng phát triển tiếp theo của Tạp chí Kinh 
tế và Kinh doanh trong thời gian tới, thưa PGS?

Với vai trò và vị thế mới, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh 
xác định định hướng phát triển giai đoạn tới là tiếp tục 
đầu tư nâng cấp để gia nhập hệ thống chỉ mục ACI và 
hướng đến chuẩn ISI/SCOPUS. Để đạt được điều đó, 
trước hết lãnh đạo Tạp chí xác định sẽ quyết tâm và 
nỗ lực bền bỉ theo đuổi mục tiêu; chủ động, sáng tạo, 
đổi mới hơn nữa trong các hoạt động của Tạp chí; 
tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và số hóa 
quy trình hoạt động; đẩy mạnh hợp tác, góp phần xây 
dựng cộng đồng học thuật có nhiều đóng góp cho 
thực tiễn quản lý, điều hành và nghiên cứu trong lĩnh 
vực kinh tế và kinh doanh. Chúng tôi tin tưởng rằng, 
với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học uy 
tín trong Hội đồng Biên tập mới, sự đóng góp tích cực 
của cộng đồng tác giả đầy tâm huyết, với sự hỗ trợ 
và ủng hộ tích cực của lãnh đạo ĐHQGHN, Tạp chí sẽ 
trở thành một ấn phẩm chất lượng, uy tín và đạt được 
chuẩn quốc tế theo lộ trình đã đề ra. 

- Trân trọng cảm ơn PGS!
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