
OY BAN NHAN DAN TINH TRA VINH CQNG HOA XA HQI CIIt NGHIA VItT NAM 
TRVONG HAI HQC TRA VINH 	 DOc lOp — Ty do — Hynh pink 

SO: /Of/TB — DHTV 	 Tra Vinh, ngay ,2__thang main 2020 

THONG BAO 
viec thi ming khieu tuyen sinh di hyc, cao dAng nam 2020 

Hieu trining Tmang Di h9c Ira Vinh thong bao ve viec t6' chirc thi nang khieu tuyen sinh 
dai Mc, cao (tang chinh quy nam 2020 nhu sau: 

I. Cac mon thi rang khieu: 
1. Nginh Giao dvc Mam non: 
Thi sinh (Iv thi mon nang khieu thi 3 nOi dung Hat, Dye dien cam va K chuyen: 
*, 	Cac bai hat Viet Nam dugc BO Van hoa - The thao va Du lich cho phep luu hanh. 

Yeu cau chung cüa phan thi hat: the hien duqc phong cach, sAc thai, tinh cam dm tac phAm. 
Trang phvc phü hap yeti net dung, the loai tic pham trinh bay. Co the tv chuan bi va sir citing 
nhac dm khi dv thi. 

Dpc dein cdm: Mi thi sinh bee tham va dye van ban voi cac the loai tha, truyen hoac 
doan van mieu ta (c6 van ban phat cho thi sinh). Yeu 	gigng 89c khOng nong, khOng lap, 
khOng dert. Dye phai trung thanh yeti van ban viet: d9c re tieng, re led, dung chinh am; ngat giang 
dung ch6; ner dieu, nhip die'u, ctrang dO,  cao do dye, sac that giong dye, net mat, dieu b0 trong 
khi dye, toc do va am lugng dye phai phU h9p. 

IC1 chuten: MOi thi sinh b.& tham theo yeu eau de thi, Ice diing nei dung cat truyen 
(khOng sir dvng sach); Iva chgn ngü dieu ké phü hgp: gigng dieu, ngat gigng, cuang do, toc,d0, 
sac thai. Tai lieu tham khao: Tuyen tcip tr6 chei, bai hat tho' truyen mAu giao ((fr 3-6 tub?) - 
Tac gia: Tran Thi Trpng, Ph gm Thj Sfru - NM xuAt ban giao dvc nam 2004. 

Nganh Bieu dien nhyc cy truyen 
Thi sinh dv thi 2 mon nang khieur 
* Ndng 	dm nhgc 1: Thi sinh thi van dap veri nei dung ye Lich sir am nhac Vi'et Nam 

va II thuyet am nhac ca ban. 
- Tai lieu tham khao: Lfch 	nhgc S giai la Viet Nam, Nguyen Thy Loan, 2007, 

NXB Dai hgc Su pham; Am nhgc co truye'n Viet Nam, Nguyen Thvy Loan, 2007, NXB Di hgc 

Su pham; L) thuyit am nhgc ca ban, Pham Rs Huang, 2007, NXB Bat hgc Su pham. 

* Nang khib dm nhgc 2: 
- Hat bai hat din ca Khmer Nam BO &my BO Van hoa, The thao & Du lich cho phep luu 

hanh. Yêu cau chung cüa phan thi hat: hat dung, sAc thai, chat gigng, tu the. 
- Tv dien tau 01 nhac cv truyen theng Khmer Nam BO (thi sinh clang 1c-5) try& logi nhgc cy 

dv thi). 
Nganh Am nhoc hoc: 	, 

Thi sinh dv thi 2 mon nang khieu: 
Nang khaki dm nhgc I: Thi sinh du thi nhac Ii co. bin va ki - xuang am (thAm am). 
Ming khigu am nhgc 2: Thi sinh ti,,r dien tau 01 nhac cv: ghita, sao, din tranh (thi sinh 

clang IcY try& logi nhgc cy che thi) va viet cam nghl ciia ban than ve mOt van de am nhac hi'en nay. 
H. HO so' dv thi va le phi thi: 

Phieu (Tang IcY dv thi (theo mau cUa Trtremg Dai h9c Ira Vinh). 
Bin Photocopy 2 mat ciia chirng minh nhan d'an (khOng can ding chimg). 
02 phong bi da din sari tern c6 ghi ri5 dia chi va din thoai lien lac cüa thi sinh. 
03 anh chvp theo kieu chimg minh thu cä 4x6cm. 

- Le phi dang ky di/ thi nang khieu: 300.000d/mon thi/thi sinh. 



III. Cfich thin nOp h6 so' vi IO phi dy• thi: 
Thi sinh cep the Iva chan m'Ot trong hai phuong thew nem h6 so nhu sau: 

Phwang thar1, -. NQp frac tip tai trtrang: 
Thi sinh nOp he so va le phi clang kydij thi nang Ichieu tai twang theo quy trinh sau day: 

nhan 
bien lai 

n'Op le 	 doing 18 
Thi sinh Phi thi, 	g e oac — at ---,le phi thi Phong Khao thi 	 Phan 	h h T' ' 

(phOng A11.307) 

Phtrong that 2: Nem true tuyen 
Btrere 1: Thi sinh thvc hien ding kY trvc tuyen tai dia chi https://tuyensinh.tvu.edu.vn:  nhap 

ThOng tin ca. nhan. Thi sinh dien day dU va chinh xac cac nOi dung tren Phieu. Doi yen theing tin ha ten, 
ngay sinh va nai sinh, thi sixth ghi &Mg theo Gia'y khai sinh. 

&the 2: Kim tra the nOi dung da !Iwo va xic nhan dang k9. 
But 3: Thi sixth in Phieu clang IcY dirge gai qua dia chi thu, ky ten. 
Boot 4: NOp le phi thi: Thi sixth nem le phi thi theo hinh thirc chuy'en tin vao tai khoan 

hoc dong phi trvc tiep tai truang. 
Ten cha tii khoan: Truirng Dqi hqc Tra Vinh 

So tai Idioan: 7400211000777, tai Ngan hang Nang nahip va PINT chi nhanh tinh Tra Vinh 
Hoc tai khoan: 73510000075086, ti Ngan hang an ttr va Phat triEn chi nhanh Tra Vinh 

Hoc tai khoan: 0741000876501, tai Nen hang Ngoai thing chi filth Tra Vinh 
NOi dung nOp tien: LP THI NIC2020 - <Hp va ten MI sink> - <So CMND can thi sinh> 

H6 so dirge gai qua clueing buu chinh theo Mid gian dirge ghi trong thong bao den clia chi: 

Phong Khao thi (Phong A11.307, Lieu 2, Tem nha Al). 
Se 126, Nguyen Thien Thanh, Khom 4, Phuang 5, Tp.Tra Vinh, tinh TM Vinh. 

Dien thoai: (02943) 855.944 hoc 0965 855.944. Email: tuyensinh@tvu.edu.vn  

IV. Thiri gian t4 attic: 
Thai gian Clang k9 clv thi nang lchieu: Tir ngay 22/6/2020 den ngay 05/8/2020 

- Thi sinh tra thu pitting thi, so bao danh va nhilng thong tin lien quan tat dia chi 
https://tuyensinh.tvu.edu.vn   tir ngay: 10/8/2020 

Thai gian thi (dv kien): tir ngity 15/8/2020 d6n 20/8/2020. 
Cong be ket qua thi nàng khieu: dv kien 22/8/2020 ten trang https://tuyensinh.tvu.edu.vn  

MOt sá yin d thi sinh an lull Sr: 
Thi sinh kiem tra 1(9 the thong tin ca nhan. Neu phat hien sai sot can bao ngay cho HOi 

deng thi tru6c ngay thi de kip thai di'eu chinh. Sau ngay thi, mai yeti eau di'eu chinh thong tin ca 
nhan së khO'ng dirge giai quyet. 

Chi c6 nhang thi sinh cla thing le phi dv thi trong thai han quy dinh thi men c6 ten trong 
danh sach dv thi. 

0.  IChi di dv thi, thi sinh phai mang theo giey CMND (ban chinh) ye. Bi8n lai dong le' phi 
dv thi de doi chieu lchi can thiet. 

Noi &gin: 
- BGH; 

Khoa SP; Khmer; KHCB; 
Rang DT, KT, T.vu; 
Thi sinh; Website; 
brit: VT, HSTS. 

- Nhan va dien 
thong tin vao 
Phieu dang kS7 
du thi nang 
khieu. 
- NOp 	scr. 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

10. Nộp lệ phí dự thi

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

Ngành Giáo dục mầm non

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

ü 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.

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

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


