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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2017 

  

Số: 403 /TB- ĐVTDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

             

   Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2017 
 

 

THÔNG BÁO THI TUYỂN NĂNG KHIẾU 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm 

ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trường Đại học Văn Hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá thông báo kế hoạch 

thi năng khiếu (đợt 2) cụ thể như sau: 

1. Lịch thi các môn năng khiếu: 

TT Ngành 

Thời gian 

Phòng 

thi 

Sáng 

21/5/2017 

(Từ 7h00) 

Cả ngày 21/5/2017 

1 Giáo dục mầm non 

Thí sinh tập 

trung tại 

phòng 402C 

để nghe phổ 

biến quy 

chế thi, 

nhận số báo 

danh, phòng 

thi 

Thi năng khiếu  

(Hát; Đọc, Kể chuyện) 

403C, 

404C 

2 Sư phạm âm nhạc 

Thi năng khiếu 

(Thẩm âm: tiết tấu, cao độ; Đàn, 

hát) 

405C 

3 Thanh nhạc 

Thi năng khiếu 

(Thẩm âm: tiết tấu, cao độ hoặc 

xướng âm; Hát) 

405C 

4 Quản lý thể dục thể thao Chạy 100m, bật xa tại chỗ Sân bãi 

5 Hội hoạ 

Hình hoạ 

Vẽ chì, tượng 

thạch cao. 

Vẽ tranh 

Bố cục màu 

502C 

6 Sư phạm mỹ thuật 

7 Thiết kế thời trang Vẽ tranh 

Bố cục trang 

trí 8 Đồ hoạ 

2. Các nội dung thi năng khiếu: 

a.  Đọc, kể chuyện  và Hát (thuộc tổ hợp M00, M01)  

Đọc, kể diễn cảm và Hát: Mỗi thí sinh (TS) dự thi 2 nội dung bắt buộc: 

- Nội dung Đọc, Kể diễn cảm (ND1): Thí sinh “Đọc, kể diễn cảm” một tác 

phẩm văn học và trả lời câu hỏi được ghi trong đề thi. 

- Nội dung Hát (ND2): Thí sinh hát 2 bài tự chọn. 



2 

Thí sinh không được hát các bài hát bằng tiếng nước ngoài và các thể loại: 

nhạc vàng, tuồng, chèo, cải lương.  

b. Thi thẩm âm: tiết tấu, cao độ hoặc xướng âm; Đàn, hát 

Mỗi thí sinh dự thi 2 nội dung bắt buộc:  

- Nội dung Thẩm âm: Tiết tấu, Cao độ hoặc Xướng âm. Nội dung Xướng âm 

dành cho các thí sinh đăng ký ngành Thanh nhạc. 

- Nội dung Hát, Đàn: Thí sinh hát 02 bài tự chọn. Nội dung Đàn chỉ dành cho 

thí sinh đăng ký ngành Sư phạm âm nhạc (Tự chọn).  

c.  Bật xa tại chỗ và chạy 100m (thuộc tổ hợp T00, T01). 

Mỗi thí sinh dự thi 2 nội dung bắt buộc:  

- Bật xa tại chỗ: Thí sinh thực hiện động tác bật tại chỗ bằng hai chân trên ván 

dậm nhảy của hố nhảy xa.  

- Chạy 100m: Thí sinh thực hiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn trên đường chạy 

100m được quy định.  

d. Hình hoạ: vẽ chì, tượng thạch cao và Vẽ tranh bố cục màu  (hoặc bố cục 

trang trí) – thuộc tổ hợp H00. 

- Hình hoạ: vẽ chì, tượng thạch cao: Thí sinh thực hiện vẽ chì 4 giờ liên tục. 

- Vẽ tranh bố cục màu (hoặc bố cục trang trí): Thí sinh thực hiện vẽ màu 4 giờ liên 

tục. 

Lưu ý: 

 - Thí sinh dự thi phải tự chuẩn bị bảng vẽ, chì, màu vẽ và các dụng cụ khác 

phục vụ quá trình thi. Giấy thi, giấy nháp do ban thư ký thi chuẩn bị phát cho thí sinh, 

bài thi thực hiện trên khổ giấy A3. 

- Thí sinh mang  CMND hoặc Thẻ căn cước nhận Phiếu dự thi. 

3. Lệ phí thi năng khiếu 

Trước khi thi, thí sinh nộp lệ phí thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Cụ thể: 

- Lệ phí thi năng khiếu:  300.000đ/thí sinh. 

- Lệ phí xét tuyển:    30.000đ/thí sinh. 

 

Chi tiết xin liên hệ: 

 Phòng Quản lý Đào tạo hoặc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Giới thiệu việc 

làm, Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (số 561, Quang Trung 

3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá); Điện thoại: 02373.713.496; 

02373.857.421 hoặc di động: 0985.321.085 (Thầy Lưu Vũ Nam); 0984.656.562 (Thầy 

Trịnh Văn Anh); 0972.843.456 (Thầy Mai Anh Vũ). 

Trên đây là thông báo kế hoạch thi năng khiếu (đợt 2) – Kỳ thi tuyển sinh Đại 

học chính quy năm 2017 của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 

                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                

Nơi nhận:                                                                               ( Đã ký) 

- Như kính gửi; 

- Lưu: V/P.        
 

    TS. Lê Thanh Hà 

 


