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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự đo “ Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngàyẲắ- tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO LẦN 2
V/v: Đãng kí tham dự và viết báo cáo hội nghị
Kính gửi: -

Các đon vị trong trường
Sinh viên và học viên toàn trường

Căn cứ thông báo số 17 ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Viện Khoa học Thể
dục Thể thao về việc tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2019 với chủ đề “ Thể
thao Việt Nam hội nhập và phát triển”. Nay Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể
thao TP. Hồ Chí Minh thông báo như sau:
1. Các chủ đề của Hội nghị:
- v ề quản lý thể thao trong thời kỳ hội nhập;
- v ề thể thao cho mọi người;
- Các kết quả nghiên cứu về thể thao thành tích cao;
- Những vấn đề cập nhật các tin tức, sự kiện & bình luận của thể dục thể thao
trong quá trình hội nhập quốc tế.
2. Thcrì gian và địa điếm gửi bài báo Hội nghị:
- Hạn nộp bài báo và đãng ký tham dự: trước ngày 30/10/2019
- Thông báo chấp nhận bài báo : Trước 15/11/2019
THiệu chỉnh và gửi lại bài báo bản cu ố i: Trước 20/11/2019
- Địa điểm gửi bài báo Hội nghị: địa chỉ emaiĩ
danghongnhung72@yahoo.com.vn và vienkhtdtt@,gmaiI.com .
- Liên hệ Ban tổ chức Hội nghị : PGS.TS. Đặng Thị Hồng Nhung - Phỏ Viện
trưởng Viện Khoa học Thể dục Thể thao. số điện thoại: (0084) 024
37337509 ; DĐ : 0982758188 ; Em ail: danghongnhung72@yahoo.com.vn.
- Bài báo sẽ được đãng trên kỷ yếu hội nghị khoa học Quốc tế cho chỉ số ISBN.
3. Thòi gian và địa điểm tổ chức Hội nghị:
- Thời gian tổ chức hội nghị: Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019.
- Địa điểm: Trung tâm Thể thao Ba Đình ; 115 Quán Thánh - Ba Đình - TP.Hà

Các thông tin càn biết: được đăng tải tại Website: http://upes. edu.vn/ - phòng
SĐH&KHCN —thông báo khoa học công nghệ, hoặc liên hệ chuyên viên: Vũ Công
Trường (028)39526926.
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