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Trà Vinh, ngày 2 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh
đại học, cao đẳng chính quy năm 2020 như sau:
     I. Các môn thi năng khiếu:

1. Ngành Giáo dục Mầm non:
Thí sinh dự thi môn năng khiếu thi 3 nội dung Hát, Đọc diễn cảm và Kể chuyện:
* Hát: Các bài hát Việt Nam được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành.

Yêu cầu chung của phần thi hát: thể hiện được phong cách, sắc thái, tình cảm của tác phẩm.
Trang phục phù hợp với nội dung, thể loại tác phẩm trình bày. Có thể tự chuẩn bị và sử dụng
nhạc đệm khi dự thi.

* Đọc diễn cảm: Mỗi thí sinh bốc thăm và đọc văn bản với các thể loại thơ, truyện hoặc
đoạn văn miêu tả (có văn bản phát cho thí sinh). Yêu cầu: giọng đọc không ngọng, không lắp,
không đớt. Đọc phải trung thành với văn bản viết: đọc rõ tiếng, rõ lời, đúng chính âm; ngắt giọng
đúng chỗ; ngữ điệu, nhịp điệu, cường độ, cao độ đọc, sắc thái giọng đọc, nét mặt, điệu bộ trong
khi đọc, tốc độ và âm lượng đọc phải phù hợp.

* Kể chuyện: Mỗi thí sinh bốc thăm theo yêu cầu đề thi, kể đúng nội dung cốt truyện
(không sử dụng sách); lựa chọn ngữ điệu kể phù hợp: giọng điệu, ngắt giọng, cường độ, tốc độ,
sắc thái. Tài liệu tham khảo: Tuyển tập trò chơi, bài hát thơ truyện mẫu giáo (từ 3-6 tuổi) -
Tác giả: Trần Thị Trọng, Phạm Thị Sửu - Nhà xuất bản giáo dục năm 2004.

2. Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống:
Thí sinh dự thi 2 môn năng khiếu:
* Năng khiếu âm nhạc 1: Thí sinh thi vấn đáp với nội dung về lịch sử âm nhạc Việt Nam

và lí thuyết âm nhạc cơ bản.
- Tài liệu tham khảo: Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam, Nguyễn Thụy Loan, 2007,

NXB Đại học Sư phạm; Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nguyễn Thụy Loan, 2007, NXB Đại học
Sư phạm; Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Phạm Tú Hương, 2007, NXB Đại học Sư phạm.

* Năng khiếu âm nhạc 2:
- Hát bài hát dân ca Khmer Nam Bộ được Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch cho phép lưu

hành. Yêu cầu chung của phần thi hát: hát đúng, sắc thái, chất giọng, tư thế.
- Tự diễn tấu 01 nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ (thí sinh đăng ký trước loại nhạc cụ

dự thi).
3. Ngành Âm nhạc học:
Thí sinh dự thi 2 môn năng khiếu:
* Năng khiếu âm nhạc 1: Thí sinh dự thi nhạc lí cơ bản và kí - xướng âm (thẩm âm).
* Năng khiếu âm nhạc 2: Thí sinh tự diễn tấu 01 nhạc cụ: ghita, sáo, đàn tranh ....(thí sinh

đăng ký trước loại nhạc cụ dự thi) và viết cảm nghĩ của bản thân về một vấn đề âm nhạc hiện nay.
II. Hồ sơ dự thi và lệ phí thi:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Trà Vinh).
- Bản photocopy 2 mặt của chứng minh nhân dân (không cần công chứng).
- 02 phong bì đã dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ và điện thoại liên lạc của thí sinh.
- 03 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm.
- Lệ phí đăng ký dự thi năng khiếu: 300.000đ/môn thi/thí sinh.



III. Cách thức nộp hồ sơ và lệ phí dự thi:
Thí sinh có thể lựa chọn một trong hai phương thức nộp hồ sơ như sau:
a. Phương thức 1: Nộp trực tiếp tại trường:

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi năng khiếu tại trường theo quy trình sau đây:

b. Phương thức 2: Nộp trực tuyến
Bước 1: Thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinh.tvu.edu.vn: nhập

Thông tin cá nhân. Thí sinh điền đầy đủ và chính xác các nội dung trên Phiếu. Đối với thông tin họ tên,
ngày sinh và nơi sinh, thí sinh ghi đúng theo Giấy khai sinh.

Bước 2: Kiểm tra các nội dung đã nhập và xác nhận đăng ký.
Bước 3:  Thí sinh in Phiếu đăng ký được gửi qua địa chỉ thư, ký tên.
Bước 4: Nộp lệ phí thi: Thí sinh nộp lệ phí thi theo hình thức chuyển tiền vào tài khoản

hoặc đóng phí trực tiếp tại trường.

       Hồ sơ được gửi qua đường bưu chính theo thời gian được ghi trong thông báo đến địa chỉ:
Phòng Khảo thí (Phòng A11.307, Lầu 2, Tòa nhà A1).

Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4,  Phường 5, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (02943) 855.944 hoặc 0965 855.944. Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

IV. Thời gian tổ chức:
- Thời gian đăng ký dự thi năng khiếu: Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 05/8/2020
- Thí sinh tra cứu phòng thi, số báo danh và những thông tin liên quan tại địa chỉ

https://tuyensinh.tvu.edu.vn từ ngày: 10/8/2020
- Thời gian thi (dự kiến): từ ngày 15/8/2020 đến 20/8/2020.
- Công bố kết quả thi năng khiếu: dự kiến 22/8/2020 trên trang https://tuyensinh.tvu.edu.vn

   Một số vấn đề thí sinh cần lưu ý:
· Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai sót cần báo ngay cho Hội

đồng thi trước ngày thi để kịp thời điều chỉnh. Sau ngày thi, mọi yêu cầu điều chỉnh thông tin cá
nhân sẽ không được giải quyết.

· Chỉ có những thí sinh đã đóng lệ phí dự thi trong thời hạn quy định thì mới có tên trong
danh sách dự thi.

· Khi đi dự thi, thí sinh phải mang theo giấy CMND (bản chính) và Biên lai đóng lệ phí
dự thi để đối chiếu khi cần thiết.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
VÕ HOÀNG KHẢI

Nơi nhận:
- BGH;
- Khoa SP; Khmer; KHCB;
- Phòng ĐT, KT, T.vụ;
- Thí sinh; Website;
- Lưu: VT, HSTS.

nộp lệ
phí thi

nhận
biên lai
đóng lệ

lệ phí thiThí sinh Phòng Kế hoạch – Tài vụ Phòng Khảo thí
(phòng A11.307)

- Nhận và điền
thông tin vào
Phiếu đăng ký
dự thi năng
khiếu.
- Nộp hồ sơ.

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh
Số tài khoản: 7400211000777, tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Trà Vinh

Hoặc tài khoản: 73510000075086, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Trà Vinh
Hoặc tài khoản: 0741000876501, tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Trà Vinh

Nội dung nộp tiền: LP_THI_NK2020 - <Họ và tên thí sinh> - <Số CMND của thí sinh>
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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU (PT3) 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 

 
1. Họ, chữ đệm và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có  dấu) 

............................................................................................  Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

2. Ngày, tháng, và 02 số cuối của năm sinh 

(nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) Ngày tháng năm 

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):............................................. b) Dân tộc (ghi bằng  chữ).............. 

 

4. Giấy chứng minh nhân dân số (ghi mỗi số vào 1 ô) 

(Số CMND phải trùng khớp với số CMND ghi trên phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia) 

5. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

6. Điện thoại: ......................................................7. Email: ................................................................ 

8. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô) 

9. Đăng ký dự thi môn năng khiếu ngành: (Đánh dấu chọn (X) vào ngành dự thi) 

        Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 

        Ngành Âm nhạc học    

                     Ngành Giáo dục mầm non                                                            

10. Nộp lệ phí dự thi 

Tôi đã nộp đủ lệ phí dự thi 300.000 đồng bằng: 

   

Nộp trực tiếp Chuyển khoản Nộp qua đường Bưu điện 

 

Trà Vinh, ngày……tháng…...năm 2020 

Thí sinh dự thi 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 
  

 

 

 
 

 

 

MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH 

✓ Thí sinh không đóng lệ phí trong thời hạn đăng ký dự thi sẽ không có tên trong danh sách dự thi môn 

năng khiếu. Thí sinh thường xuyên truy cập vào địa chỉ http://tuyensinh.tvu.edu.vn để xem danh sách 

và các thông báo mới nhất về kỳ thi. 

✓ Trường sẽ gửi giấy báo dự thi cho thí sinh theo đúng địa chỉ mà thí sinh ghi trong phiếu đăng ký dự thi. 

✓ Khi đi dự thi, thí sinh phải mang theo phiếu báo dự thi, giấy CMND (bản chính) và biên lai đóng lệ phí 

dự thi để đối chiếu khi cần thiết. 

✓ Hạn chót đăng ký dự thi: 17h00 ngày 5/8/2020. 

✓ Không giải quyết hoàn lại lệ phí đăng kí dự thi các môn năng khiếu. 

Số phiếu: 99.99.……………...… 

(Do Hội đồng tuyển sinh ghi) 

            

 

    

 

http://tuyensinh.tvu.edu.vn/

