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ĐĂNG KÝ THAM DỰ  HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ  

 “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN” LẦN THỨ NHẤT 

Chủ đề: Phát triển năng lực người học trong dạy học và đào tạo/ bồi dưỡng giáo viên 

 

- Họ và tên/Full name*: ……………………………………………………………………… 

- Quốc tịch/Nationality*: ……………………………………………………………………… 

- Đơn vị công tác/ Employer*: ……………………………………………………………… 

- Email*:……………………………………………………………………………………… 

-  SĐT/Cell phone*: …………………………………………………………………………. 

- Nghề nghiệp/Occupation: …………………………………………………………………… 

- Cần hỗ trợ phiên dịch/Interpreting*:                      Có     Không 

- Thời gian tham gia*:   2 ngày    Ngày 14/12  Ngày 15/12 

- Có báo cáo tại hội thảo:    Poster    BC miệng    Không 

          

(Lưu ý: Để công tác tổ chức Hội thảo thuận lợi, các mục có dấu * cần được điền đầy đủ thông tin).   

 

Người đăng ký 
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CÁCH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO/ PAPER TEMPLATE 

 

Tiêu đề/ Title (Time New Roman, 14, Bold, Center) 

Họ và tên/ Full name (Bold, Time New Roman, 12, Center) 

Cơ quan công tác/ University Affiliation (Time New Roman, 12, Italic, Center) 

E-mail address (Italics, Center 12) 

 

 

ABSTRACT 

Key words: Không quá 5 từ (Italic) 

MỞ ĐẦU/ INTRODUCTION 

NỘI DUNG/ CONTENT 

1. 

 1.1 

2. 

 2.1 

3. 

KẾT LUẬN/ CONCLUSION 

Trích dẫn trong bài viết/In-text citations  

(Anderson, 1999; Saggers & Gray, 1999) 

(Smith, 2016, p. 315–16) 

(Do, 2011, p. 23) 

LỜI CẢM ƠN/ACKNOWLEDGEMENT 

TÀI LIỆU THAM KHẢO (sắp xếp theo A, B, C; không đánh số thứ tự / REFERENCES (in 

alphabetical order, do not number them) 

* Sách/Books: 

- Dang Phong. (2011). Lich su Kinh te Viet Nam 1945-2000. Khoa hoc xa hoi. Hanoi 

- Lumby, J. (2001). Who cares? The changing health care system. Sydney, Australia: Allen 

& Unwin. 

- Smith, Zadie. 2016. Swing Time. New York: Penguin Press  

* Chương sách/Book chapter 

McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008). Explaining the complexities and 

value of nursing practice and knowledge. In I. Morley & M. Crouch (Eds.), Knowledge as value: 

Illumination through critical prisms (pp. 209-224). Amsterdam, Netherlands: Rodopi. 

* Bài tạp chí học thuật và trên website/ Articles, News or magazine articles: 
- Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian 

women's reflections of 'being diagnosed' as menopausal. Health & Social Care in the Community, 

16(6), 565-572. 
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- Welch, N. (2000, February 21). Toward an understanding of the determinants of rural 

health. Retrieved from http://www.ruralhealth.org.au/welch.htm (ngày truy cập) 

- Vietnamnet (September 11, 2018) “Tong Bi thu ket thuc tot dep chuyen tham chinh thuc Nga va 

Hungary”, Vietnamnet,. Truy cập tại: Đường link bài báo (ngày truy cập) 

* Luận án, luận văn/ Thesis 
Rutz, Cynthia Lillian (2013). King Lear and Its Folktale Analogues. PhD diss., University of 

Chicago. 

 

 

 MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO POSTER 
 

Báo cáo poster được in trên khổ giấy A0 (đứng, Kích thước: 80 cm x 120 cm. Báo cáo poster 

gồm 4 phần chính: 

1. Phần header: logo và tên của đơn vị công tác, tên Hội nghị, mã số (do Ban tổ chức dán). 

2. Phần thông tin chung: tên đề tài, tên (nhóm) tác giả thực hiện, tóm tắt kết quả nghiên cứu nổi 

bật của công trình và khả năng ứng dụng (nếu có). 

3. Phần nội dung: trình bày vắn tắt về công trình nghiên cứu, bao gồm: 

 - Đặt vấn đề; 

 - Mục đích nghiên cứu; 

 - Phương pháp nghiên cứu; 

 - Kết quả và thảo luận; 

 - Kết luận và kiến nghị; 

  - Tài liệu tham khảo chính. 

4. Phần footer: thông tin liên hệ (người liên hệ, điện thoại, email). 

Một số chú ý khi trình bày báo cáo: 

 - Ngôn ngữ: tiếng Anh  

- Tên đề tài: kiểu chữ Time New Roman. 

 - Mã số của Poster sẽ được Ban tổ chức dán khi trưng bày. 

 - Tác giả thực hiện: ghi họ tên, đơn vị công tác; nếu công trình được thực hiện bởi nhiều tác giả 

thì tác giả chính đứng tên đầu tiên. 

  - Kết quả nghiên cứu nổi bật của công trình và khả năng ứng dụng: Giới thiệu tóm tắt không 

quá 100 từ. 

 - Phần trình bày về công trình nghiên cứu lựa chọn bố cục và cách trình bày sao cho thể hiện rõ 

những nét chính về công trình, nên có hình ảnh, đồ thị, bảng biểu minh họa. 

- Tác giả chịu trách nhiệm in poster sẽ trình bày.  

 

 




