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THÔNG BÁO SÓ 3
V/v Tổ chức hội nghị khoa học quốc tế năm 2019
Kính gửi: Các bạn đồng nghiệp, các nhà khoa học
Nhằm tăng cường và ĨĨ1Ở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa
học và công nghệ, tháng 12 nám 2019, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, Trường
Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Thể
dục thể thao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Hội nghị có sự tham
gia báo cáo, thuyết trình của nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín đến từ hơn 30 đơn vị
thuộc các quốc gia: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Cu Ba,
Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia... Tháng 6 năm 2019, Trường đã gửi thông báo lần
2 tới các đơn vị, cá nhân ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Đe Hội nghị thành
công tốt đẹp, Ban tổ chức ra thông báo số 3, tiếp tục nhận đăng ký tham dự của các nhà
khoa học trong nước và quốc tế.
• Các chủ đề của Hội nghị
1. Giáo dục thể chất
6. Kinh tế TDTT
2. Huấn luyện thể thao
7. Thể thao giải trí
3. Y - Sinh học TDTT
8. Công nghệ thông tin trong TDTT
4. Quản lý TDTT
9. Các chủ đề khác
5. Tâm lý TDTT
• Thời gian tổ chức hội nghị: Ngày 13 tháng 12 năm 2019
• Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (Địa chỉ:
Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
• Ngôn ngữ
Tiếng Anh và tiếng Việt

p

• Thông tin cần biết
1. Báo cảo khoa học:
- Báo cáo sẽ được đăng trên kỷ yếu hội nghị khoa học Quốc tế cho chỉ số ISBN.
- Báo cáo không quá 6 trang A4, bao gồm cả danh mục Tài liệu tham khảo, bảng
biêu, hình ảnh minh hoạ; Sử dụng Word 2003 trở lên; Định dạng trang: trên, dưới, trái,
phải - 2cm; Font Times New Roman, 12pt; Hình ảnh minh hoạ đưa vào báo cáo để thành
từng File riêng (định dạng JPG, BMP, GIF); Các biểu tượng, lời bình,thang chia độ ở
trong ảnh phải cân xứng với hình ảnh và để ở dạng đen trắng;
- Báo cáo gôm các phân: Tóm tăt, từ khóa, đặt vân đê, phương pháp nghiên cứu,
kêt quả nghiên cứu và bàn luận, kết luận, tài liệu tham khảo.
2. Báo cáo poster:
- Cách trình bày: Poster có kích cỡ 90 X 120 cm (rộng X cao). Tiêu đề bôi đậm,
font Times New Roman, kích cỡ 100 pt., cỡ chữ viết ít nhất là 32 pt., Poster phải có hình
ảnh. Tác giả chịu trách nhiệm về chi phí làm poster cũng như mang tới hội thảo.

- c ấ u trúc: Poster cần có tiêu đề, tên tác giả và đồng tác giả, tên đơn vị, tính cấp
thiết, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận, kết
luận và danh mục tài liệu tham khảo.
Các báo cáo bang Poster sẽ được trưng bày trong suốt thời gian tổ chức Hội nghị.
Ban tổ chức sẽ bố trí khung để các báo cáo viên có thể tự treo trước khi Hội nghị diễn ra.
3. Thời hạn và thủ tục đăng kỷ
- Hạn nộp đăng ký và báo cáo tóm tắt: Trước ngày 5/11/2019
- Thông báo nếu báo cáo được lựa chọn: Trước 15/11/2019
Bản đăng ký tham dự và báo cáo tóm tắt của các nhà khoa học gửi về Ban tố chức
theo địa chỉ Email: isconference2019@gmail.com; một bản copy gửi tới địa chỉ:
vienkhcntdtt.bsu@gmail.com;
- Liên hệ Ban tổ chức Hội nghị: PGS.TS. Đinh Quang Ngọc - Phó Viện trưởng
Viện KH&CN TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh:
Tel: (0084) 977.705966; Fax: (0084) 241.3832.550;
E-m aỉl: ngocbrtdtt@gmail.com;
- Thông tin chi tiết về Hội nghị tham khảo trên website: http://www.upesl.edu.vn
4. Lệ p h í đăng kỷ:
Tham
Gia
Báo cáo
và/hoặc
dăng bài

Đoàn
Đai biểu
Đại biêu
quốc tế

Ngôn ngữ
Tiêng Anh

ĩt

Chung

Giá trước
5/11/2019
100

Giá sau
5/11/2019
150

Sinh viên

80

120

Đối tượng

Chung
Sinh viên
Chung J

80
60
2.350.000 1

120
100
3.000.000

Sinh viên

2.000.000

2.000.000

1.000.000
Chunạ
(VNĐ)
800.000
1 1 ■ i l l ■ . Sinh viên
Lưu ý: Đại biêu Việt Nam gửi nộp bài băng tiêng Việt

2.000.000
1.500.000

(USD)

______

Đại biểu
Việl
Nam

I

Tham dự
Báo cáo
và/hoặc

I đăng bải
Tham dự

Tiêne Anh

Phí đăng ký bao gồm:
1) Tham gia vào các phiên báo cáo của Hội nghị, bao gồm trực tiếp tham gia báo cáo
2) Bữa ăn trưa và nghỉ giải lao trong ngày diễn ra Hội nghị.
3) Giấy chứng nhận tham díự Hội nghị.
4) Được hướng dẫn truy cập miễn phí vào Kỷ yếu Hội nghị online và tải về bài báo
điện tử được đăng.
Người tham gia nộp phí đăng ký bằng tiền mặt tại bàn đón tiếp khi đến tham dự
Hội nghị hoặc gửi vào một trong các tài khoản sau:
+ Đối vói ngưòi nước ngoài (nộp bằng tiền USD):
. Ben’s Name: TRUONG DAI HOC THE DUC THE THAO BAC NINH
. Ben’s Acount No: 1009447553 (USD)
. Beneficiary bank: SAI GON HANOI COMMERCIAL JOINT STOCK
BANK - KINH BAC BRANCH
. SWIFT CODE: SHBAVNVX
. Adress : LY THAI TO, DONG NGAN, TU SON, BAC NINH
s*-

+ Đối
•
•
•

vói người Việt Nam
Tên tài khoản: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh
Số tài khoản: 1100061391_Tại ngân Hàng SHB chi nhánh Từ Sơn Bắc
Ninh:

Nếu chưa đăng ký trước, có thể đăng ký và nộp phí tại bàn đón tiếp khi tới tham
dự Hội nghị, tuy nhiên sẽ không được báo cáo hoặc thuyết trĩnh.
Rất mong nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan và các nhà khoa học./, yt
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT, VKH&CN TDTT (N.100).
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(B ằng văn bản đánh m áy vi tính)
Họ t ê n : ..........................................................................................................
H ọc hàm :......................................................................................................
H ọc vị:...........................................................................................................
Chức vụ:.......................................................................................................
Đ ơn vị công tác:.........................................................................................
Đ ịa chỉ:..........................................................................................................
Đ iện thoại:....................................................................................................
M o b i:............................................................................................................
Fax:................................................................................................................
E -m ail:..........................................................................................................
Chủ đề tham dự H ội ngh ị:.......................................................................
Tên bài báo:

Nội dung đăng ký:
□ B áo cáo trực tiếp tại H ội nghị
□ Báo báo bang Poster
□ Gửi bài tham dự
□ Chỉ tham dự
T hông tin bổ sung liên hệ bằng:
□ T hư
□ E -m ail
□ Fax

