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THÔNG BÁO SÓ 1 

ve viÇe to chéc HÙi nghË sinh viên nghiên cru khoa hÍe câp Truòng 
Lan thr IV, n�m 2022 

Kính gii: Các Trung tâm/Khoa/Phòng và các em sinh viên K51,52,53, K54 

Thyc hiên KÃ ho¡ch sÑ 504/KH-�HSPTDTTHN ngày 20/9/2021 cça Truòng �¡i 
hoc Su pham TDTT Hà NÙi v Ho¡t �Ùng Khoa hÍc và công nghê n�m hÍc 2021-2022; 

Truong Dai hÍc Su ph¡m ThÁ dåc Thê thao Hà NÙi to chéc HÙi nghË sinh viên 
nghiên cru khoa hÍc câp Truong lân thé IV, n�m 2022. 

L. Myc �ích và Yêu càu: 

1. Muc dich: 

- Nhäm t¡o sân choi trí tuÇ, bô ích cho sinh viên Truong D¡i hÍc Su pham TDTT Hà 

Noi; Qua dó khuyên khích sinh viên tham gia nghiên céu khoa hÍc, phát huy n�ng lhuc tu 
duy sáng t¡o, hinh thành n�ng luc tu hÍc, ty nghiên céu và vn dång kiên théc �� hÍc vào 

giai quyêt nhïng vân dê thuc tiên trong cuÙc sông; góp phân phát hiÇn, bôi duõng nhân tài
cho �ât nuóc; Nâng cao khà n�ng nghiên cru khoa hÍc �Ùc lp và làm viÇc theo nhóm cça 
sinh viên; Ton vinh các tap the, cá nhân có thành tich xuát såc trong phong trào sinh viên/ 
nghiên cru khoa hÍc. TRUON 

Ung dung các kêt quà nghiên cíéru khoa hoc và công nghÇ cça sinhviên vào 
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tiên nhäm dóng góp vào su phát triên giáo dåc nói chung và cça ngành ThÃ dåc thÃ thao not 
riêng. 
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2. Yêu câu: 

Báo cáo tham dr HÙi nghË là k¿t quà nghiên céu cça �Á tài khoa hÍc phâi �áp úng 
các yêu câu sau: 

-Có tính mói, tính sáng tao; có giá tri khoa hÍc và thuc ti¿n. Uu tiên �è tài droc 
trién khai úmg dung trong thsre ti¿n ho·c là kêt quà nghiên cénu chuyên giao công nghÇ tù 
nuóc ngoái, 

- Dàm bào tính trung thre trong nghiên céru khoa hÍc; 
- Chua timg công bô và �uroc bât ký mÙt giäi thuöng nào t¡i thÝi �iêm nÙp báo cáo; 
De nghi các don vi cr cán bÙ, giäng viên huróng dân, sinh viên tham du và báo cáo 

tai Hoi nghË theo �úng thành phân. 

IL Noi dung bài báo cáo t¡i HÙi nghi: 

Noi dung báo cáo t¡i HÙi nghË là k¿t quà nghiên círu thuÙc mÙt trong các linh virc 
sau dây: 

- Giáo duc the chât; 
Huán luyÇn thÃ thao; 



- Sinh ly, sinh hóa, sinh co, tâm lý và y hoc TDTT; 

-Quan ly TDTT; 
- Xa hÙi hóa TDTT; 
Kinh t& TDTT; 
The thao giäi tri, thê thao biên và séc khóe cÙng dông; 

- Công nghê thông tin và truyèn thông theÃ thao. 

II. Thoi gian to chée và dËa diém tó chée HÙi ngh/: 
- Thoi gian tó chéc (dr kién): Tu 25/5/2022-27/5/2022 

- Dja diem: HÙi truròng A - Truong �ai hoc Su pham TDTT Hà NÙi. 
Iv. Bài viêt tham gia HÙi nghi: 
- Bai viêt tÙp trung vào mÙt trong các nÙi dung trên. 

Bàn mêm báo cáo không quá 09 trang giây khô A4, bao gôm cå tài liÇu tham khào, 
bang biêu, hinh anh minh hÍa. �inh d¡ng khó A4, Font chït Times New Roman, c�n lê trái
3cm, phâi 1,5cm, trên 2cm, duói 2cm, co chï 13, gi�n dông 1,3line. 

Báo cáo chính thúc �ugc trinh chi¿u trên Power point, trinh bày tói �a 15 phút. 

Cau trúc bài viêt bao gôm các phân sau: 

+Phân tóm t�t, tië khóa (cå Tiêng viÇt và Tiêng Anh); 
+Phàn �t ván �Ã; 
Phân phuong pháp nghiên céu; 

+Phân kêt quå nghiên céu và bàn lun; 

+Phân kêt lun; 
+Phân tài liÇu tham kh£o; 

(Ghi chú: Phan tài liÇu tham kháo såp xép theo thit tr A, B, C (theo "tên ho" cia tác 
gid, só hrgng khóng quá 12 tài liÇu). 

V. Thoi h�an ��ng ký và güi bài: M 

Thoi gian d�ng ký: Të ngày 01/4/2022 dên 09/5/2022.

- Han cuôi gùi toàn v�n báo cáo: Truóc ngày 15/5/2022. 

- Các báo cáo (01 b£n in, file mêm và file trinh chiêu Power point) xin güëi vÁ 

P.QLKH-HTQT&TV heo �Ëa chi: 
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D/c Nguyen ThË Vân - Chuyên viên phong QLKH-HTQT&TV, �T: 0979685195,

Email: vannguyen2tk@gmail.com. 

Hogc Ta ThË Phuong - Chuyên viên phòng QLKH-HTQT&TV, DT: 0979427373,
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Noi nhan: 
- Các Trung tám/Khoa/Phòng; 

- Sinh viên khóa K51,52,53,54
- Luu VT, P. QLKH-HTQT&TV.

HIRDNTRUÖNG
/%TRUdNG 

DAL HOC SU PHAM 
THE OUC THE LHH 

T-Nguyén Duy Quyêt 


