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THÔNG BÁO SỐ 1
_yầ việc tổ chức Hộ ị thảo khoa học toàn quốc năm 2019 tại trưòìig Đại học c ầ n Tho’
Liíô; “Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam
btrong giai đoạn hiện nay”

ĨỊ. T M

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019 ~ 2020, nhằm mục tiêu phát triển
con người toàn diện về đức, trí, thể, mĩ. Đó là những con người có khả năng cao về
trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức. Hội
Thế thao Đại học và Chuyên nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long; Bộ môn Giáo dục
Thể chất trường Đại học c ần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học như sau;

1. Tên hội thảo khoa học
“Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam
tro n g giai đoạn hiện nay”
2. Mục tiêu Hội thảo khoa học
Thế dục thể thao là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống giáo dục xã
hội chủ nghĩa, đó là phương tiện giáo dục, giáo dưỡng, bồi dưỡng thế hệ trẻ cho
tương lai. Bên cạnh đó xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về rèn luyện sức khỏe,
hưởng thụ văn hóa thể dục thể thao trong xã hội sẽ ngày càng tăng cao. Giáo dục thể
chất trường học và Huấn luyện thể thao thành tích cao là hai mặt thống nhất của quá
trình phát triển thể dục thể thao. Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm rõ
nhũng nguyên nhân, xác định các yêu cầu, thực hiện các nhiệm vụ, học tập các mô
hình tiến bộ, đề ra các giải pháp...Hội thảo là cơ hội cho giáoviên, giảngviên, nhà
quản lý, nghiên cứu viên, các nhà khoa học ... giới thiệu các sản phẩm khoa học, ý
tưởng, phương pháp, giải pháp, chiến lược cần thiết đáp ứng yêu cầu pháttriển
khách quan ngày càng cao của sự nghiệp Thể dục thể thao.

3. Nội dung Hội thảo khoa học
- Giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo;
- Thực trạng và giải pháp công tác Giáo dục thể chất;
- Thực trạng và giải pháp công tác Huấn luyện thể thao;
- Vận dụng chủ trương, chính sách trong TDTT;

- Kết hợp giữa TDTT và Lễ hội dân gian;
- Thể thao giải trí và du lịch thể thao;
- Xã hội hóa Thể dục thể thao;
- ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giảng dạy và huấn luyện.
- Các vấn đề về văn hóa thể chất, sản nghiệp thể thao, kinh tếthể thao, y sinh
học TDTT, lý lụận TDTT, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Cùng các

vấn đề có liên quan đến sự giao thoa giữa khoa học TDTT và các khoa học thuộc
lĩnh vực khác.
4. Thòi gian: Dự kiến tổ chức Hội thảo vào ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2019
5. Địa điểm: Trường Đại học cần Thơ, Khu 2, đường 3 tháng 2, p. Xuân Khánh, Q. Ninh
Kiều, TP. Cần Thơ.
6. Bài viết tham gia Hội thảo khoa học
- Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên, giáo
viên các trường và tất cả tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu
có liên quan gởi bài về Hội thảo khoa học Hội TT ĐH & CN Đồng Bằng Sông Cửu
Long; Bộ môn Giáo dục thể chất Trường Đại học cầ n Thơ.
- Bài viết tập trung vào một trong các nội dung nêu trên.
- Thời hạn cuối để nhận bài viết: ngày 30 tháng 9 năm 2019
- Quy định và thể lệ bài viết:
+ Mỗi bài viết không vượt quá 09 trang A4; kiểu chữ: Times New Roman
(Unicode); cỡ chữ: 13; lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm; lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm.
+ Bài viết gồm có các phần sau: Phần tóm tắt, Phần đặt vấn đề, Phần phương
pháp tiếp cận, Phần nội dung, Phần kết luận, Tài liệu tham khảo. Bài viết phải ghi
rõ địa chỉ email, so điện thoại của tác giả đế Ban to chức tiện liên lạc khi cần thiết.
+ Bài viết sẽ được ban biên tập kiểm tra tính trùng lắp trên ứng dụng phần mềm,
chỉ cần gởi file điện tử theo địa chỉ Email: Ibtuong@ctu.edu.vn; Phone: 0828956562; TS.
Lê Bá Tường hoặc Email: nhtri@ctu.edu.vn. Phone: 0917477613, Ths Nguyễn Hữu T ri.
7. Chi phí xuất bản Kỷ yếu và tổ chức Hội thảo
- Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu khoa học có chỉ số
ISBN.
^- Ban tổ chức thu lệ phí 250.000đ/bài viết để phục vụ xuất bản Kỷ yếu. Lệ phí
gửi về số tài khoản: 74110000782868, tên chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Tri, tại Ngân
hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh cần Thơ.
8. Thành phần tham dự Hội thảo
Ban To Chức, cán bộ, giảng viên, các tổ chức, cá nhân tham gia gởi bài Hội
thảo khoa học, khách mời (theo danh sách).
Trân trọng kính chào!
Noi nhận:
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);
- Các đơn vị ngoài trường (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKH.
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