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  Hà Nội, ngày 02  tháng 11  năm 2021 

THÔNG BÁO  

Về việc lấy ý kiến đóng góp hoàn chỉnh Cuốn Lịch sử  

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển 

 

 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu về việc 

hoàn chỉnh cuốn Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, nhân  

kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, nhằm góp phần lưu giữ, đáp ứng nhu cầu tìm 

hiểu, nghiên cứu về Ngành giáo dục thể chất nói chung, về Nhà trường nói riêng, 

qua đó nâng cao lòng tự hào về truyền thống Nhà trường giáo dục và khơi dậy lòng 

tự hào, tình yêu Ngành, yêu Trường, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ của Trường Đại 

học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. 

Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo Ban biên tập 

bổ sung cuốn sơ thảo Lịch sử đã được Hội đồng nghiệm thu năm 2016 và nhiều lần 

tổng hợp các tư liệu, nhân chứng, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thế hệ thầy 

cô Nhà trường (Chi tiết bản thảo được đăng tải trên trang tin điện tử của Trường tại 

địa chỉ https://hupes.edu.vn). 

Để hoàn chỉnh cuốn lịch sử và đảm bảo xác thực về nội dung thông tin, cũng 

như hình thức trình bày trước khi chính thức xuất bản, Ban Giám hiệu Nhà trường 

đề nghị các đơn vị tổ chức cho viên chức, sĩ quan, người lao động đơn vị mình đóng 

góp cho cuốn Lịch sử Trường. 

Hình thức góp ý: Bằng biên bản họp của đơn vị và phiếu nhận xét. 

Thời gian góp ý: Từ ngày 02/11/2021 đến hết ngày 06/11/2021. 

Mọi thông tin xin liên hệ với ông Nguyễn Minh Tư, số điện thoại 0961421970. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 

- ĐU, HĐT, BGH; 

- Các đơn vị; 

- Lưu VT. 
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PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, GÓP Ý  

Cuốn Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 

 60 năm xây dựng và phát triển 

 

I. THÔNG TIN  

1. Tên ấn phẩm: Lịch Sử trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 60 

năm xây dựng và phát triển. 

2. Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Nguyễn Duy Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, GÓP Ý  

Họ và tên: ................................................................................................................... 

Chức vụ/Đơn vị công tác: ………………………………………………………….. 

Địa chỉ email: ..............................................Số điện thoại liên hệ: ............................. 

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung đảm bảo tính khoa học, thiết thực có tính giáo dục 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

2. Tư liệu chính xác, đầy đủ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

3. Hình thức, kết cấu trình bày 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

4. Các ý kiến khác (điều chỉnh bổ sung) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

Trên đây là ý kiến, nhận xét, đánh giá và góp ý bổ sung để hoàn chỉnh cuốn Lịch 

sử trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội trước khi xuất bản. 

 

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2021 

ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN GÓP Ý 

  (Ký, ghi rõ họ và tên) 


