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THÔNG BÁO SÓ 03 

Vê viÇe to chrc HÙi nghË khoa hoe sinh viÇn toàn quÑÑe 
khôi các eo sö �ào t¡o vê +nh vyc thé dåc the thao, làn thé XIII - n�m 2022 

Kính gri: ... 

Thuc hien Kê ho¡ch sÑ 504/KH-�HSPTDTTHN ngày 20/9/2021 cua Truong �ai 
hoc Su ph¡m TDTT Hà NÙi vè Hoat �Ùng Khoa hoc và Công nghÇ n�m hÍc 2021-2022; 

Theo thông báo sô 02, Truòng �¡i hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi du kiên tô chrc HÙi 
nghi khoa hÍc sinh viên toàn quôc khôi các co sß �ào t¡o vê linh vuc TDTT lân thï XII -

n�m 2022 vào ngày 10/9/2022; Tuy nhiên do mÙt só �ieu kiÇn chù quan và khách quan, Ban 
To chirc thong báo vè thöi gian chính thúc To chírc HÙi nghË nhu sau TRUON 

DAL HOC SUP 
OTHE DUC THE 

HA NG 

1. Thoi gian: 

Ngày 14 -15/10/2022: 
- Ngày 14/10/2022 (Thú 6): �ón tiêp d¡i biêu; 
Ngày 15/10/2022 (Thu 7): To chéc HÙi nghË 

2. Dja diêm 

Truong Dai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi, �Ëa chi: x� Phung Châu huyÇn Chuong 
My - TP. Hà NÙi. 

3. Thành phân tham dy: 
- Ban To chúc HÙi nghi; 
- HÙi �ông khoa hÍc; 

Khách moi; 
- Giang viên huróng dân và sinh viên khi các co só �ão tao vÁ linh vic thÃ due thÃ 

thao trên toàn quóc tham du HÙi nghi khoa hÍc sinh viên toàn quÑe khÑi các co sß �ào t¡o 
vê l+nh vc thê dåc thê thao lân thú XIII, n�m 2022; 

4. Noi dung bài báo cáo tai HÙi nghË: 

Noi dung báo cáo tai HÙi nghË là kêt quà nghiên ciru thuÙc mÙt trong các lînh viuc 
sau day: 

- Giáo duc thÃ ch¥t; 
Huán luyÇn thê thao; 
Sinh ly, sinh hóa, sinh co, tâm lý và y hoc TDTT; 

-Quàn Iy TDTT; 
Xa hÙi hóa TDTT; 

Kinh té TDTT; 
- Thê thao giäi trí, thê thao biên và sée khôe cÙng dông; 



- Công nghê thông tin và truyên thông thê thao. 

5. Bài viêt tham gia HÙi nghi: 
- Bài viêt tâp trung vào mÙt trong các nÙi dung trên. 

- Không giói h¡n só lugng bäi däng ký HÙi nghi, tuy nhiên, mõi don vË duge ��ng ký 
tói da 02 báo cáo chinh théc t¡i HÙi nghË và 02 báo cáo bàng Poster. Các báo cáo khoa hoc 
sE duoc däng trên ký yêu HÙi nghË khoa hÍc sinh viên. 

Bán mêm báo cáo không quá 09 trang giáy khô A4, bao gôm cå tài lieu tham khão, 
bang biÁu, hinh ành minh hÍa. �inh dang khÑ A4, Font ch Times New Roman, cän lê trái 

3cm, phäi 1,5cm, trên 2cm, duói 2em, co chï 13, giän döng 1,3line. 

Báo cáo chinh théc duge trinh chiêu trên Power point, trinh båy toi da 15 phut. 

Báo cáo bàng Poster dugc trinh bày trên khung kich thuróc 80cm x 180cm (rÙng x 

cao). Ban To chérc së chu£n bi khung �è tumg bày tai HÙi nghi, Poster phài có hinh ành. 

Tác gia tu túc kinh phí làm Poster và mang tói HÙi ngh/, 

- Cau trúc bài vi¿t bao gôm các phân sau: 

+Phan tóm t�t, tir khóa (cå Tiéng viÇt và Tiêng Anh); 

+Phân dat vân �ê; 

+Phân phuong pháp nghiên círu, 

+Phân kêt quå nghiên cúu và bàn lun; 

+Phàn két lun; 
+Phân tài liÇu tham khào; 
(Ghi chú: Phàn tài liÇu tham kháo sáp xép theo thít te A, B, C(theo "tên ho" cça táy 

gid, só luomg khóng quá 12 tài liÇu). A0 

6. Thoi han däng ký và gii bài: 

Thoi gian ��ng ký: h¡n cuÑi 17h00, ngày 10/9/2022 
- Han cuoi géi toàn v�n báo cáo: Truóe ngày 15/9/2022. 

- Các báo cáo và file trinh chiÁu Power point xin gëi vê Ban To chúc theo �Ëa chi: 

Phong QLKH-HTQT&TV, Email: conf.hupes@gmail.com. 

7. Dja chi liên hÇ: 

Thông tin chi tiêt vui lòng liên hÇ d/c Ngô Xuân �uc - Phó Truong phòng QLKH-

HTQT&TV, �T: 0915678956, Email: nxduc.hupes@moet.edu.vn 

Xin trân trong kính moi các co sß �ào t¡o vê linh vrc thê dåc thê thao cù cán bÙ, 
sinh viên tham dy và báo cáo t¡i HÙi nghË. 
Noi nhan: 
- Nhu KG 

Luu VT, QLKH-HTQT&TV. 
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