
Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC s ư  PHẠM 

THẺ DỤC THẺ THAO TP.HÒ CHÍ MINH

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

SỖÁẰP./TB-■ ĐHSPTDTT TP. Hồ Chí Minh, ngày 0  tháng năm 2019

THÔNG BÁO
V/v: Đãng kí tham dự và viết báo cáo Hội nghị

Kính gửi: - Quản lý đơn vị
- Quý thầy cô
- Sinh viên và học viên toàn trường

Căn cứ Thông báo số 42/TB-TDTTHCM ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội 
nghị khoa học quốc tế năm 2019 với chủ đề “Thể thao, Giáo dục thế chất và Phát 
triển thế hệ trẻ”, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh thông 
báo như sau:

1- Các nội dung của Hội nghị:
- Khoa học thể thao;
- Huấn luyện, đào tạo và tuyển chọn vận động viên;
- Quản lý thể thao, thể thao giải trí;
- Giáo dục thể chất;
- Phát triển thế hệ trẻ thông qua hoạt động vận động và giải trí.
2. Thòi gian và địa điếm gửi bài:
- Gửi bài viêt toàn văn trước ngày 1/10/2019
- Thông báo kết quả chọn đăng trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế (xuất 

bản đăng ký mã số ISBN): ngày 15/10/2019
- Gửi bài viết đã chỉnh sửa theo góp ý của phản biện 25/10/2019
- Địa điểm gửi báo cáo Hội n g h ị: địa chỉ email: nckh.hus@gmail.com
- Liên hệ Ban tổ chức Hội n g h ị: TS. Lê Thị Mỹ Hạnh -  Phó Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thể thao (ĐT : 0917876778)
3. Thòi gian và địa điêm tô chức Hội nghị:
- Thời gian tổ chức hội n g h ị: Ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2019.
- Địa điểm : Trường đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Các thông tin cần biết: các biếu mẫu và thông tin tham khảo 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.

Trân trọng Jy/t^

Nơi nhận:

- Như trên; Website tncờng

-  Lim VT, ĐTSĐH&KHCN.
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Bộ VĂN HÓA, THÉ THAO VÀ Dư LỊCH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THẺ DỤC THẺ THAO 

THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐHSP TDTTÍ£hCM

côn®vAm sô'rJMm:z,"
'THCM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngàyblỉ tháng ỉ  năm 2019

CÔNG VÃN SỐ:....T ĩ ĩA v p  r
ĐỀN N g à y : .ẩ |S í^ lL  • . . THONG BAO  ̂ _ ,

Kí h Ch ểmỔỐM Tô chức Hjội nghị khoa học quôc tê vê Thê thao, Giáo dục thê châí 
—------ —.............  ̂ và Phát triển thế hệ trẻ năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2938/QĐ-BVHTTDL, ngày 23 tháng  ̂8 năm 2019 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ 
Chí Minh Tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế.

Thực hiện chưong trình hoạt động khoa học và họp tác quốc tế năm 2019, Trường 
Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Khoa học Thể thao 
Hàn Quốc, Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện Thể thao 
Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về Thể thao, Giáo dục thể chất và 
Phát ưiển thế hệ trẻ.
1. Mục đích Hội nghị

Hội nghị khoa học quốc tế về Thể thao, Giáo dục thể chất và Phát triển thế hệ trẻ 
năm 2019 là hoạt động có ý nghĩa quan ừọng nhằm khẳng định quan hệ tét đẹp của Việt 
Nam, với tư cách là thành viên tích cực của UNESCO và phong trào Olympic, đón2 góp 
cho sự phát triển thể dục thể thao, giáo dục thể chất nói chung và thế hệ trẻ nói riêng.

Thông qua Hội nghị, các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cúư sinh, 
học viên cao học và sinh viên của các trưòĩiơ đại học thể dục thể thao, các khoa giáo dục 
thể chất của cơ sở đào tạo, huấn luyện viên, vận động viên trong cả nước, đóng góp sáng 
kiến, kinh nghiệm, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp hiệu 
quả để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao, giáo dục thể chất và 
phát triển thế hệ trẻ.

2. Chủ đề và nội dung của Hội nghị 
2.1. Chủ đề:

“Thễ thao, Giáo dục thể chất và Phát triển thể thệ trẻ”
(Sport, Physical Education & Youth deveỉopment).

Tri thức và kinh nghiệm trong đổi mói quản lý hoạt động thể thao, giáo dục thể chất 
và phát triển thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng và cần thiết cho quá trình thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ theo xu hướng phát triển chung của thế giới, cùng với sự liên kết, họp tác và hội 
nhập quốc tế. Các báo cáo nghiên cứu khoa học của các chuyên gia về lĩnh vực này từ Mỹ, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia... sẽ được 
trình bày tại Hội nghị.

2.2 Nội dung Hội nghị:

- Khoa học thể thao
- Huấn luyện, đào tạo và tuyển chọn vận động viên
- Quản lý thể thao, thể thao giải trí
- Giáo dục thể chất
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- Phát triển thế hệ trẻ thông qua hoạt động vận động và giải trí.

3. Thcá gian tổ chức hội nghị: Ngày 28 và 29 tháng X1 nãm 2019.
4. Địa điềm: Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
5. Ngôn ngữ báo cáo: Tiếng Anh và Tiếng Việt
6. Thể lệ và thòi gian gửi bài

6.1 Thể lệ tóm tắt và bài viết
- Bài viết tham gia Hội nghị là kết quả nghiên cứu chưa từng được công bé hên các 

sách, báo, tạp chí ừong và ngoài nước.
- Bài viết tóm tắt và toàn văn phải được viết bằng tiếng Anh, tác giả chịu trách 

nhiệm toàn bộ phần chỉnh sừa về mặt ngôn ngữ (niu phản biện yêu cầu)
- Bản toàn văn không quá 6000 từ (không quá 6 trang A4, bao gồm cả phần biểu 

bảng, hình vẽ và tài liệu tham khảo), bao gồm tóm tắt (không quá 250 từ, 3-5 từ khóa), 
phân mở đâu, phương pháp, kêt quả nghiên cứu và bàn luận, kêt luận, lòi cảm ơn (nêu có), 
tài liệu tham khảo. Tên tác giả chính được xếp đầu tiên, ghi rõ đơn vị, địa chỉ email liên 
lạc của tác giả chính.

- Bài viết sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng single, tài liệu 
tham khảo sắp xếp theo A, B, C theo họ (định dạng chuẩn APA 6* edition).

- Tất cả bắi viết toàn văn đều được phản biện bởi hội đồng khoa học.
6.2 Công bố Hội nghị
Các bài viết có chất lượng sẽ được chọn báo cáo tại Hội nghị và được đăng trong 

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có phân biện, được xuất bản với mã số quốc tế ISBN (được tính 
trong điều kiện hướng dẫn nghiên cửu sinh theo Khoản 1, Điều 11, Thông tư 08/2017/TT- 
BGDĐT ngày 4/4/2017 về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ).

Ngoài ra, tác giả có nhu cầu đãng sẽ được giới thiệu gùi tạp chí International 
Journal of Health, Physical Education & Computer Science In Sports,  ̂ISSN-.2231 -3265, 
chỉ số ảnh hưởng IF:5.115 (nằm trong danh mục tính điểm của Hội đồng chức danh giáo 
sư nhà nước). Tác giả phải chịu phí và thể lệ đãng bải của tạp chí hoặc một số tạp chí uy 
tín khác.

6.3 Thời gian gửi bài
- Gửi bài viết toàn văn trước ngày 01/10/2019.
- Thông báo kết quả chọn đăng trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế (xuất bản 

đăng kv mã so ĨSBNk 15/10/2019.
- Gửi bài viết đã chinh sửa theo góp ý của phản biện trước ngày 25/10/2019.
6.4 Địa chỉ gửi bài viết
Bài viết toàn vãn được gửi về Hội nghị thông qua địa chỉ email: 

nckh.hus@gnaaiĩ. com
7. Kinh phí Hội nghị

7.1 Đối với khách tham dự Hội nghị, không có báo cáo, kinh phí tham dự đã bao 
gồm: túi đựng tài liệu, kỷ yếu hội nghị, thẻ đeo, tiệc trà, ăn trưa (01), giấy chứng nhận 
tham dự. Kinh phí này không được hoàn trả nếu khách đã đăng ký nhưng không tham dự.

7.2 Đối với các báo cáo toàn văn gừi để xét chọn đãng ừong kỷ yếu Hội nghị, kinh 
phí đãng ký đã bao gôm: phản biện, biên tập, túi đựng tài liệu, kỷ yêu hội nghị, thẻ đeo,
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tiệc trà, ăn trưa (01), giấy chứng nhận tham dự. Bài viết toàn văn không được chọn đăng
trong kỷ yêu sẽ không được;loàn ừả khoản kinh phí này.
Đối tưọưg Trước ngày 01/10/2019 Sau ngày 01/10/2019

Quốc tế
Khách tham dự 50 USD 100 USD
Báo cáo Hội nghị/gửi bài 
viết toàn văn

100 USD 150 USD

Việt Nam
Khách tham dự 1.200.000 đồng 2.000.000 đồng
Báo cáo Hội nghị/gửi bài 
viết toàn văn

2.400.000 đồng 3.000.000 đồng

- Mức phí này áp dụng chơ tác giả chính của bài viết, các tác giả khác trong bài 
viết vui lòng đóng thêm kinh phí Khách tham dự.

- Các bài viết toàn văn phải tuân thủ thòi gian gửi bài là 01/10/2019. Sau thời hạn 
này, tác giả bài viết có thể không được duyệt báo cáo tại hội nghị.

7.3 Tài khoản tiếp nhận kinh phí
- Tên tài khoản: Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thể thao
- Địa chỉ: Trưòng Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, TP.HCM.
- Số tài khoản: 10201.000.2382.199 tại Ngân hàng TMCPTM Công Thưong Việt 

Nam (Vietin Bank), chi nhánh Đông Sài Gòn.
- Nội dung chuyển khoản: Họ và tên -Khách tham dự HNKHQT 2019 / hoặc Báo 

cáo/ Gửi bài viết HNKHQT 2019.
Sau khi chuyển khoản, vui lòng copy hóa đơn kèm theo Giấy đăng ký tham dự Hội 

nghị (theo mâu kèm theo) vê địa chỉ email: nckh.hus @,gmail. com
3. Địa chỉ liên lạc khi cần thiết

TS Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Viện trường Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ 
thể thao (ĐT: 0917876778) hoặc ThS Phạm Cao Cường (ĐT: 0978822858).

 ̂Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chi Minh trân trọng kính mòi các giáo sư, phó giáo 
sư, tiên sĩ, các nhà giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, huân luyện viên, vận động 
viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm viết bài và tham gia Hội 
nghị.

Trân trọng thông báo./.

Noi nhận:
-  Vụ KHCN&MT, Vụ Đào tạo, Bộ VHTTDL;
- Vụ GDTC, Bộ GD&ĐT;
- Tổng cục TDTT;
- Các tnrờng ĐH & Viện NC;
- Sờ VHTTDL các tình/thành;
- Trung tâm HLTTQG;
- Lưu VT, NCKH&CNTT, B(50).

HEỆU TRƯỞNG
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MẪU BĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TÉ 
TRƯỜNG BẠI HỌC TDTT TP.HCM 

LẦN 10 NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2019

Tôi là:____________
Học hàm: _____
Đon vị công tác:____
Số Điện thoại di động 
Địa chỉ Em ail:

Năm sinh: 
Học vị:_^

Tôi đăng ký gửi tham dự Hội nghị Khoa học quốc tế lần thứ 10 do Trường Đại 
học TDTT TP.HCM, Viện Khoa học Thề thao Hàn Quốc, Hội Khoa học Thể thao Việt 
Nam, Trung tâm Huấn luyên thể thao Quốc gia TP.HCM phối hop tổ chức, từ ngày 
28-29 thang 11 năm 2019.

Tên bài viết (Nếu có)

Thuộc lĩnh vực:_

Đãng ký báo cáo tại Hội nghị: Có Không

Đăng ký ngôn ngữ báo cáo: Tiếng Anh [^ ]  Tiếng Việt |ZZI
Rất mong nhận được sự hồi âm của Ban tổ chức./.

Bia chỉ nhẫn đãng ky:
Trường Đại học TDTT TP.HỒ Chí Minh
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thù Đức, TP.HCM
ĐT: 028 - 38960322 hoặc TS Lê Thị Mỹ Hạnh (ĐT: 0917876778)

hoặc ThS Phạm Cao Cường (ĐT: 0978822858). 
Email: nckh.hus @,gmail ■ com

Ghi chứ: Đãng ký và hạn gửi bài viết: trước ngày 01/10/2019

, ngày...........thảng........năm 20ỉ 9
Người đăng ký





ICSPY 2019

Keynote speaker 1

GS.TS.BS Ryoichi Nagatomi
Trường Sau đại học về Kỹ thuật Y sinh học Đại học Tohoku, Nhật Bản

- Thành viên Đại học Thể thao Châu Âu (ECSS)
- Nguyên chủ tịch Hội thề thao và Miễn dịch quốc tế
- 260 Bài báo qụốc tế, 19313 lượt đọc, 2489 lượt trích dẫn
- Xuất bản 2 cuốn sách:

1. Cơ điện tử về an toàn, bảo mật và độ tin cậy trong kỷ nguyên 
mới .[NXB Elsevier (2006)]. Eijl Aral, Tatsuo Aral eds. Ohtaki Y., Arif 
M., Suzuki A., Fujita K.Nagatomi R., Inooka

2. Tập luyện thể thao và các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch 
.[NXB. Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.,(2005)]. Radak Zsolt ed. 
Nagatomi Ryoichi



Keynote speaker 2

GS.TS Zsolt Radák
Viện nghiên cứu khoa học thể thao Đại học Thề thao Hungary 
Budapest, Hungary

» Được tráo bằng tiến sĩ tại Đại học Tsukuba Nhật Bản
- Học bổng Hungary’s Bolyai Research Fellowship về Y khoa
- Học bổng sau tiến sĩ tại Viện Hàn lâm khoa học Hungary
- Tiến sĩ khoa học Y khoa tại Viện Hàn lâm khoa học Hungary
- GS trưởng khoa GDTC và Khoa học thể thao, ĐH Semmelweís, 
Hungary
- Từ 2014 là Viên trưởng Viện NCKH thể thao, Đại học Thể thao 
Hungary
- Giáo sư thỉnh giảng tại ĐH Toho, ĐH Juntendo, ĐH Waseda, Nhật 
Bản.
- Giáo sư thỉnh giảng tạị ĐH Rennes, Pháp
- Giáo sư thỉnh giảng tại ĐH Texas, Mỹ
- Giáo sư thỉnh giảng tại ĐH Thể thao Bắc Kinh, Trung Quốc
- 222 Bài báo quốc tế, 29461 lượt đọc, 7893 lượt trích dẫn
- Xuất bản 2 cuốn sách:

1. Sinh lý học tập luyện thể chất. [NXB Elsevier,(2018)], Zsolt Radák
2. Tập luyện thể thao và các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch .[NXB. 

Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.,(2005)]. Radak Zsolt ed. Nagatomi 
Ryoichi



Keynote speaker 3

• Stanford University: 2002 Học bổng sau tiến sĩ, dịch tễ học và Sức 
khỏe tâm thần
•  ̂ Maharishi University of Management: 2000 Được trao bằng tiến sĩ 
về Sức khỏe tâm thần
• Maharishi University of Management: 1997 Thạc sĩ Tâm ỉý học
• University of Iowa: 1987 Thạc sĩ Phát triển chương trình
• Maharishi Internationai University: 1982 Cử nhân Giáo dục học
• Maharishi University of Management: 1/1997 - 12/1999 Trợ giảng 
/HLV
• University of Iowa: 8/1983 - 5/1986 Trợ giảng
• Stanford University: 1/2002 - 6/2002 Giảng viên
• Arizona State University at Tempe: 5/2004 - 5/2005 Phó giáo sư 
nghiên cứu
• Maharishi University of Management: 6/2005 “ 12/2012 Giáo sư trợ
lý
• University of Suwon, Korea: 2/2014 - 2/2016 Giáo sư thỉnh giảng
• Kasetsart University, Thailand: 1/2017 - Present Giáo sư thỉnh 
giảng



Keynote speaker 4

GS.TS Kim Chang Keun
Phòng thí nghiệm Sinh ỉý học
Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc

Year Affiliation Position

1984-2018 Human physiology,
Korea National Sport University Professor

1988-1993 Human physiology,
University of Copenhagen, Denmark Ph.D.

1977-1982
Graduate School, Seoul National 
University M.s.

- 204 Bài báo khoa học quôc tế, 5322 lượt đọc, 4974 lượt trích dẫn
- Tổng thư ký Hiệp hội Sinh hóa học thề thao quốc tế
- Lĩnh vực nghiên cứu: Trao đổi chất và thề thao: Tuổi tác, Béo phì,

Huân luyện độ cao



Keynote speaker5 

TS.Helong Quan
Trường Giáo dục thể chất và Khoa học sức khỏe 
Đạỉ hoc Sư phạm Chiết Giang, Trung Quốc

Keynote speaker 6

TS. Chang Yong Chang
Phòng Nghiên cứu Tâm lý 
Bộ phận Khoa học thể thao 
Viện Khoa học thể thao Hàn Quốc



Keynote speaker 7

Soo Hy un Park,.PhD
Phòng Sinh hóa thể thao và Y học 
Bộ phận -Khoa học thể thao 
Viện Khoa học thể thao Hàn Quốc


