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THÔNG BÁO
Thi năng khiếu tuyển sinh Đại học Giáo dục Mầm non 

Đợt 4 hệ chính quy - Năm 2021

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng 
ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 
07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình 
độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án số 856/ĐA-ĐHQN ngày 22/7/2021 của Trường Đại học Quảng 
Nam về việc tuyển sinh riêng năm 2021;

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành nhóm 
ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao 
đẳng năm 2021; 

Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 tại địa phương và số lượng thí sinh tham gia 
thi tuyển sinh năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non khóa ngày 27/8/2021;

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Trường Đại học Quảng 
Nam thông báo đến các thí sinh về việc tiếp tục nhận hồ sơ thi năng khiếu ngành Đại 
học Giáo dục Mầm non, nội dung cụ thể như sau:

Các môn xét tuyển
Mã ngành Tên 

Ngành Môn văn hóa Môn Năng 
khiếu

Tổ 
hợp 
môn

Ghi chú

Ngữ văn, 
Toán M00

Ngữ văn, 
Lịch sử M01

Toán,
Tiếng Anh M02

7140201 Giáo dục 
Mầm non

Ngữ văn, 
GDCD

Năng khiếu
(Hát và

Đọc diễn
cảm)

M03

- Điểm thi môn năng khiếu là trung 
bình cộng điểm thi của các Phân môn 
Hát và Đọc diễn cảm 
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn 
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu và điểm 
ưu tiên đối tượng, khu vực nếu có 
(Môn Toán, Ngữ văn là điểm thi 
THPT Quốc gia 2018, 2019, 2020, 
2021 hoặc điểm lớp 12 trong học bạ).

1. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
a. Thí sinh xét tuyển theo điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018, 2019, 2020 và 2021 

(gồm 2 môn văn hóa và điểm thi năng khiếu) thỏa mãn:
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Tổng điểm 3 môn của tổ hợp môn xét tuyển (gồm 2 môn văn hóa và điểm thi 
năng khiếu) 19.0 điểm, trong đó tổng điểm 2 môn văn hóa + (điểm ưu tiên (nếu có)) * 
2/3 >=12.66.

b. Thí sinh xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 (gồm 2 môn văn hóa và điểm thi 
năng khiếu) thỏa mãn:

+ Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên
+ Điểm trung bình cộng 2 môn văn hóa >=8.0
2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm
- 01 phiếu đăng ký dự thi năng khiếu
- 01 bản sao giấy chứng minh nhân dân
- 01 bản sao giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Nếu xét điểm theo kết 

quả kỳ thi THPT Quốc gia 2021)
- 02 ảnh 4x6
- 02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ của thí sinh
3. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu
a. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/9/2021
b. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi
Thí sinh có thể chọn các hình thức sau đây:
- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Quảng Nam
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Tầng 3, khu B, 

Trường Đại học Quảng Nam, số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam).

- Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện:
Địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Quảng Nam, 

số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian và địa điểm thi
a. Thời gian thi
- 7h30 ngày 30/9/2021: Tập trung thí sinh nghe phổ biến quy chế thi.
- 8h00 ngày 30/9/2021: Thí sinh lần lượt dự thi các phân môn: Hát, Đọc diễn cảm.
b. Địa điểm thi
Trường Đại học Quảng Nam, số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam.
5. Hướng dẫn các môn thi năng khiếu Ngành Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu gồm 2 phân môn
- Phân môn 1: Hát
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Thí sinh trình bày 1 bài hát tự chọn lời Việt phù hợp với chất giọng và trình diễn 
trọn vẹn 1 lần (không có nhạc đệm), nội dung bài hát lành mạnh, phù hợp với chất 
giọng, không nên chọn các bài hát thiếu nhi, nếu hát nhạc nước ngoài phải có lời Việt, 
chủ đề tự do.

- Phân môn 2: Đọc diễn cảm
Thí sinh bốc ngẫu nhiên 1 phiếu thăm, trên đó là một bài đọc có nội dung là một 

đoạn văn hoặc thơ theo chủ đề phù hợp cho lứa tuổi mầm non; đọc diễn cảm đoạn văn 
hoặc thơ đó. Thời gian chuẩn bị: 5 phút, trình bày: 5 phút.

6. Lệ phí dự thi
- Đối với ngành Đại học Giáo dục Mầm non: 300.000 đồng/hồ sơ (theo Thông tư  

số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT).
- Nộp lệ phí trực tiếp tại Trường:
+ Phòng Kế hoạch-Tài chính (Tầng 2, khu B, Trường Đại học Quảng Nam, số 

102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
- Nộp lệ phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Trường với thông tin sau:
+ Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Quảng Nam.
+ Số tài khoản: 4200211000496 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Nam.
+ Nội dung nộp tiền: LP-TNK-ĐHCĐ2021.
Lưu ý: Sau khi đóng lệ phí, thí sinh phải giữ lại biên lai đóng lệ phí hoặc giấy 

chuyển tiền để đối chiếu.
7. Một số vấn đề thí sinh cần lưu ý
- Khi làm hồ sơ dự thi, thí sinh phải ghi chính xác, đầy đủ và rõ ràng các thông 

tin cá nhân và địa chỉ liên hệ để thuận tiện trong việc quản lý thông tin và liên lạc với 
thí sinh sau này.

- Lịch thi và địa điểm thi cụ thể sẽ được ghi trong giấy báo dự thi của thí sinh. 
Khi nhận giấy báo dự thi, thí sinh phải 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.

- Thí sinh thường xuyên truy cập vào trang thông tin tuyển sinh của Trường tại 
địa chỉ http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh để xem danh sách, lịch thi và các thông 
báo mới nhất về kỳ thi hoặc liên hệ số điện thoại: 0235.221.5255 - 0868.343.058 để 
được hướng dẫn.

- Khi đi dự thi, thí sinh phải mang theo giấy báo dự thi năng khiếu, giấy CMND 
(bản chính).

- Thí sinh phải có trách nhiệm thực hiện đúng thời gian và lịch thi theo quy định 
của nhà trường. Thí sinh vi phạm thời gian thi theo quy định sẽ không được dự thi và 
phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

- Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, 
Trường Đại học Quảng Nam, số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh
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Quảng Nam qua số điện thoại: 0235.221.5255 hoặc Ban Tư vấn tuyển sinh qua số điện 
thoại: 0868.343.058.

Hoặc truy cập vào website tuyển sinh của Nhà trường:
http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh

Email hỗ trợ: tuyensinh@qnamuni.edu.vn

Xem thủ tục làm hồ sơ tại website:  http://qnamuni.edu.vn./.

Nơi nhận:
- Website;
- Q-Office;
- Lưu: VT, HĐTS, KT&ĐBCL.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao

http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh
mailto:tuyensinh@qnamuni.edu.vn
http://qnamuni.edu.vn/
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