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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội nghị “Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa” 

 năm học 2020 - 2021 
 

                        Kính gửi: Các lớp sinh viên. 

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Khoa Sư phạm Ngữ văn, nay Ban 

chủ nhiệm Khoa thông báo tổ chức Hội nghị “Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp 

Khoa” năm học 2020 - 2021 như sau: 

1. Mục tiêu 

 - Đánh giá được thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) trong năm 

học 2020 - 2021 và kế hoạch hoạt động NCKH trong năm học 2021 - 2022 của sinh 

viên Khoa Sư phạm Ngữ văn. 

 - Động viên, khuyến khích đông đảo sinh viên tham gia và hứng thú với hoạt 

động NCKH, thúc đẩy hoạt động NCKH trong sinh viên, góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo. 

 - Tăng cường giao lưu, kết nối giữa sinh viên trong Khoa. 

2. Nội dung:  Hội nghị tập trung vào chủ đề “Sinh viên Ngữ văn với việc đổi mới giáo 

dục phổ thông”, cụ thể như sau:  

- Định hướng đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình sách giáo khoa;  

- Đổi mới hoạt động dạy học;  

- Đổi mới thực tập nghề nghiệp;  

- Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Ngữ văn ở Trường 

phổ thông hiện nay.  

- Những vấn đề nghiên cứu về các lĩnh vực: Ngôn ngữ, văn học và lý luận văn học,..  

- Những nghiên cứu khác liên quan đến ngành Sư phạm Ngữ văn. 

3. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 

 - Thời gian: Tháng 2 năm 2021. 

 - Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp. 



 - Thành phần tham dự: 

 + Các tác giả có bài viết tham dự Hội nghị. 

 + Toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa. 

 + Toàn thể sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Khoa. 

 + Cựu sinh viên, học viên cao học và hệ vừa học vừa làm của Khoa (khuyến 

khích viết bài và tham dự). 

4. Thể lệ viết bài tham dự hội nghị 

 - Hình thức trình bày: báo cáo được đánh máy vi tính không quá 10 trang A4 kể cả 

hình ảnh, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Định dạng thống nhất: font chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 13, canh lề trên 2,5 cm, dưới 2.0 cm, trái 3,0 cm, lề phải 2,0 cm, cách 

đoạn trước 6 pt. Dạng cấu trúc báo cáo gồm: tên báo cáo, họ và tên tác giả (kèm theo lớp, 

ngành, email của tác giả - đối với bài tham luận có 1 sinh viên viết, tác giả chính - nếu 

bài tham luận có nhiều sinh viên cùng viết), họ và tên cán bộ, giảng viên hướng dẫn (kèm 

theo học hàm, học vị, email), tóm tắt bằng tiếng Việt (nêu được kết quả chính của bài 

báo, dài không quá 200 từ), mở đầu, nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo. 

+ Tài liệu tham khảo được trình bày theo quy định hiện hành, tài liệu được sắp xếp 

theo thứ tự ABC của tên đối với tác giả là người Việt Nam, theo họ đối với tác giả là 

người nước ngoài. Cấu trúc tài liệu tham khảo được trình bày: Số thứ tự. Tên tác giả 

(năm xuất bản), Tên tài liệu (in nghiêng đối với sách, báo cáo, luận văn, luận án, để 

trong dấu ngoặc “kép” nếu là “bài báo”), Nhà xuất bản, nơi xuất bản (đối với sách, báo 

cáo, luận văn, luận án)/ Tên tạp chí, tập (số), các trang (đối với bài báo).  

Ví dụ:  

1. Nguyễn Văn A (2000), Văn học Việt Nam hiện đại 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

2. Nguyễn Văn B (2000), “Biểu tượng trong thơ của Lưu Trọng Lư”, Tạp chí khoa 

học Trường Đại học Đồng Tháp, tập (5), tr.25-32. 

+ Các nội dung tham khảo cần nêu rõ nguồn trích dẫn theo quy định. 

 - Các tác giả vui lòng gửi bài viết bằng bản mềm định dạng file.doc về Khoa Sư 

phạm Ngữ văn theo địa chỉ email: ngocphu885@gmail.com. 

mailto:ngocphu885@gmail.com


- Thời gian nhận bài viết tham gia hội nghị: gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 

25/1/2021. Gửi toàn văn báo cáo: trước ngày 25/02/2021. Thông báo chấp nhận bài viết 

đăng trong Kỷ yếu và gửi thư mời tham dự của Ban tổ chức: trước ngày 28/01/2021. 

 - Ban tổ chức chỉ nhận các báo cáo tham luận theo đúng form và thời gian quy định. 

Trên đây là thông báo tổ chức Hội nghị “Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp 

Khoa” năm học 2020 - 2021 của Khoa Sư phạm Ngữ văn. Đề nghị các lớp trưởng phổ 

biến đến từng sinh viên và đăng ký viết bài tham gia Hội nghị khoa học. 

 

Nơi nhận:               Trưởng khoa   
- Như trên; 

- Lưu: Văn thư (Phúc).       

 

 

              Trần Thanh Vân 

        

 

 

 

 


