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THÔNG BÁO
Viết bài và tham dự Hội nghị khoa học
“Y học thể thao vì sức khỏe vận động viên và cộng đồng”
Căn cứ Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Quân y 175 và Trường Đại học
Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống thành lập Trường
Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;
Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh
viện Quân y 175 tổ chức Hội nghị khoa học “Y học thể thao vì sức khỏe vận động
viên và cộng đồng”.
Thời gian: 8g00 thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2021
Địa điểm: Hội trường Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175,
số 786 Nguyễn Kiệm, phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Hội nghị có quy mô tổ chức lớn, gồm các nhà quản lý, các nhà chuyên môn
đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thể dục
thể thao, các trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, các trường đại học có đào tạo ngành giáo dục thể chất và thể dục thể thao, các
trung tâm đào tạo vận động viên, các liên đoàn, hiệp hội thể thao, các bệnh viện, khoa
y học thể thao, các công ty dược, các công ty thiết bị y học thể thao…vì vậy là cơ hội
lớn giao lưu, chia sẻ và hình thành mạng lưới đào tạo – nghiên cứu – chăm sóc sức
khỏe – phát triển nghề nghiệp.
Hội nghị đã mời được nhiều nhà khoa học lĩnh vực y học thể thao, khoa học
thể thao tham gia báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm và một số xu hướng hướng hiện nay
trong chăm sóc sức khỏe vận động viên và người tập luyện. Để góp phần thành công
chung của Hội nghị Trường Đại học TDTT TP.HCM trân trọng kính mời các đơn vị,
các nhà khoa học, giảng viên tham dự và tham gia viết bài để gửi đăng trong kỷ yếu
Hội nghị. Bài viết có chất lượng sẽ được đăng trong tạp chí Y dược thực hành 175
(ISSN 2354-1024) hoặc tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao (ISSN 0866-8108).
Thể lệ bài viết và hạn gửi bài:
- Bài viết tóm tắt và toàn văn được viết bằng tiếng Việt theo chủ đề hội nghị.
- Bản toàn văn không quá 8000 từ (không quá 8 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),
phần mở đầu, phương pháp, kết quả nghiên cứu và bàn luận, kết luận, lời cảm ơn (nếu
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 6th edition).

- Tất cả bài viết toàn văn đều được phản biện bởi hội đồng khoa học.
- Hạn gửi bài: 12/01/2021 qua email: caocuongtdtt@gmail.com
Thông tin liên hệ:
Để thuận tiện cho việc tiếp đón và bố trí hội trường, quý nhà khoa học và nhà
quản lý vui lòng xác nhận thông tin tham dự trước ngày 25/01/2021.
TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trường phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp
tác quốc tế, ĐT: 0902310178.
Email: mylinhhus@gmail.com
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Các Sở VHTTDL;
- Trung tâm HL&TĐ TDTT các tỉnh;
- Các trường, khoa GDTC, TDTT;
- Các phòng, khoa, TT trực thuộc Trường.
- Lưu VT, VNCKH, H (50).

