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THÔNG BÁO SÓ 1 

Ve viÇc to chéc HÙi nghË khoa hÍe sinh viên toàn quôc 
khôi các eco so �ào t¡o vÁ l+nh vrc th¿ duc thê thao, lân thé XIII - n�m 2022 

Kính gri:. ***°**.

Thrc hiÇn Kê ho¡ch só 504/KH-DHSPTDTTHN ngày 20/9/2021 cça Truòng �¡i 

hoc Sr pham TDTT Hà NÙi v� Hoat �Ùng Khoa hÍc và Công nghÇ n�m hÍc 2021-2022;

Truong Dai hÍc Su pham Thé duc Thê thao Hà NÙi to chrc HÙi nghË khoa hÍc sinh 

viên toàn quôc khôi các co so �ão t¡o vê l+nh vuc thÃ dåc thÃ thao lân thé XIII - n�m 2022; 

I. Mye dich và Yêu càu: 

1. Myc dich: 

- Nh�m t¡o sân choi trí tuÇ, bô ích cho sinh viên khôi các co so �ào t¡o vê l+nh våc 

the duc thÁ thao trong to£n quóc: Qua �ó khuyén khích sinh viên tham gia nghiên círu khoa 

hoc, phát huy n�ng lrc tu duy sáng tao, hinh thành n�ng lyc ty hoc, ty nghiên cinu và vn o TRL 

dung kién thtc di hÍc vào gidi quyét nhng vän �Á thrc tiên trong cuÙe sông: gÓp phän phat a n 
hiÇn, bôõi duõng nhân tài cho �ât nuóc; Nâng cao khà n�ng nghiên céu khoa hÍc �Ùc lp và e HA u 

làm viÇc theo nhóm cça sinh viên; Tôn vinh các tp thê, cá nhân có thành tich xuât säc trong 

phong trào sinh viên nghiên céru khoa hÍc. 

Ung dung các kêt quà nghiên cina khoa hÍe và công nghê cça sinh viên vào th;rc 
tiên nhàm �óng góp vão su phát triën gião dåc nói chung và cça ngành Thê dåc thê thao nói 

riêng. 
2. Yeu cau: 

Báo cáo tham du HÙi nghË là kêt quà nghiên céu cça dê tài khoa hÍc phài �áp úng 
các yêu câu sau: 

- Có tính mói, tính sáng tao; có giá trË khoa hÍc và thårc ti¿n. Uu tiên de tài �uãc triên 

khai úng dung trong thyc tiên ho·c là kêt quå nghiên ciéu chuyên giao công nghÇ të nuóc 

ngoài; 

- Dam båo tính trung thuc trong nghiên céu khoa hÍc; 
- Chua ting cóng bô, vå duge båt ký mÙt giài thuong nào t¡i thöi di¿m nÙp báo cáo; 

IL Noi dung bài báo cáo t¡i HÙi ngh/ 
Noi dung báo cáo t¡i HÙi ngh/ là kêt quà nghiên ciu thuÙc mÙt trong các 

sau day: 

- Giáo dyc thê chát; 



- Huân luyÇn thÁ thao; 
- Sinh lý, sinh hóa, sinh co, tâm lý và y hÍc TDTT; 

- Quan lý TDTT; 

- Xa hÙi hóa TDTT; 
- Kinh te TDTT; 

- Thè thao giäi tri, thÃ thao bien và src khoe cÙng �ông; 

- Công nghÇ thông tin và truyên thông thê thao. 

IIL. Thoi gian tô chée (dy kiên) và �ja diêm tô chre HÙi nghj: 

- Thoi gian tó chéc (du kiÃn): Tiu 27/6/2022-30/6/2022. 

Dja diêm: Truong �¡i hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi, �Ëa chi: xä Phung Châu - huyên 

Chuong My - TP. Hà NÙi. 

IV. Bài viet tham gia HÙi nghj: 

- Bai viêt tâp trung vào mÙt trong các nÙi dung trên. 

- Không giói h¡n sô lugng bài ��ng ký HÙi nghË, tuy nhiên, mõi �on v/ dugc ��ng ký 
toi da 02 báo cáo chính théc t¡i HÙi nghË và 02 báo cáo bàng Poster. Các báo cáo khoa hÍc 

se dugc �äng trên ký yêu HÙi nghj khoa hÍc sinh viên. 

- Ban mêm báo cáo không quá 09 trang giây khô A4, bao gôm cå tài lieu tham khào, 

bàng biêu, hinh ành minh hoa. �jnh d¡ng khÕ A4, Font chï Times New Roman, cän lê trái 

3cm, phäi 1,5cm, trên 2cm, duói 2cm, co cht 13, giän döng 1,3line. 
NG 

J PHA 
HË TH - Báo cáo chính théc �uge trinh chiéu trên Power point, trinh bày tôi �a 15 phút. 

- Báo cáo bàng Poster �ugc trinh bày trên khung kích thuóe 80cm x 180cm (rÙng x 

cao). Ban To chéc së chuân bË khung �Ã trung bày t¡i HÙi nghi, Poster phài có hình ånh. 
Tác gia ty túc kinh phí làm Poster và mang tói HÙi nghË. 

- Cau trúc bài viet bao gôm các phân sau: 

+Phàn tóm t¥t, tir khóa (cà Tiéng viÇt và Ti¿ng Anh); 

+Phân d·t ván �è; 

+Phân phuong pháp nghiên céu; 

+Phân kêt quå nghiên céu và bàn lun; 

+Phan kêt luân; 

+Phân tài liçu tham kh£o 

Ghi chú: Phán tài liÇu tham khåo s�p xêp theo thit lu A, B, C (theo "tên ho" cua tác 
gid, só lugmg không quá 12 tài liÇu). 

V. Thoi hn däng ký và güri bài: 

Thoi gian dáng ký: Tiu ngày 01/04/2022 d¿n 31/5/2022. 
- Han cuoi giri toàn v�n báo cáo: Truóc ngày 10/6/2022.



-Cac bão cáo và file trinh chiêu Power point xin giëi vê Ban Tó chúic theo dËa chi: 

Phong QLKH-HTQT&Tv, Email: conf.hupes@gmail.com 
Hoãc dc Ngô Xuân �írc- Phó Truong phòng QLKH-HTQT&TV, DT: 0915678956,

Email: nxduc.hupes@moet.edu.vn; 

Xin tràn trong kinh mÝi các co sÛ �ào t¡o vè l+nh vrc thÃ dåc thë thao cië cán bÙ, 
sinh viên tham dur và báo cáo t¡i HÙi nghi. 
Noi nhan: 
- Nhu kg; 

Luru VT, QLKH-HTQT&TV.

HOTRUONG RUÖNG 
/TRUdNG 

DAL HOC SU PHAM 7 
THE DUÇ THE M 

Fs-Ngúyn Duy Quyét 


