
 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số: ......./TB-CĐSP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày .... tháng 5 năm 2015 
 

THÔNG BÁO 
ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 

VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM 2015 

- Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, Ban hành kèm theo 
Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường CĐSP Quảng Trị theo Thông báo số 
173/TB-BGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2015 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ  hệ chính quy năm 2015 theo 
Công văn số: 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Trường CĐSP Quảng Trị thông báo việc đăng ký dự thi và tổ chức thi các môn 
năng khiếu vào trường CĐSP Quảng Trị năm 2015 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Tất cả thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào Cao đẳng chính quy năm 2015 các ngành: 
Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật.    

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) gồm:  

- 01 túi hồ sơ kích thước 20cmx30cm, có dán Phiếu ĐKDT ở mặt trước và 01 Phiếu 
ĐKDT (để trong bì hồ sơ) 

Thí sinh có thể download mẫu Phiếu đăng ký dự thi tại địa chỉ:  

http://www.qtttc.edu.vn 

- 02 ảnh 4x6 kiểu chứng minh thư, mới chụp chưa quá 6 tháng (mặt sau ghi rõ họ tên, 
ngày, tháng năm sinh). 

- 02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (trường sẽ dùng bì thư này để gửi Phiếu 
báo dự thi và kết quả thi cho thí sinh)   

2. Lệ phí thi:   300.000 đồng/hồ sơ 

3. Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT:  từ ngày 04/05/2015 đến ngày 17/07/2015. 

4. Nơi phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo trường CĐSP Quảng Trị; địa chỉ: 
Km3, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ trên. 

III. LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 
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Giáo dục 
Mầm non 

Đọc diễn cảm 
và Hát 

- Đọc diễn cảm một đoạn/bài thơ, 
văn ngắn có nội dung phù hợp với 
đối tượng thiếu nhi. 
- Hát 1 bài hát Việt Nam tự chọn  
có nội dung trong  sáng, ca ngợi 
Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất 
nước, tình yêu tuổi trẻ 

- Vấn đáp (Thí sinh đọc diễn cảm đoạn/bài 
của đề thi ) 

- Thí sinh tự trình bày bài hát kết hợp với 
phong cách biểu diễn (không có nhạc đệm) 
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 Sư phạm 
Âm nhạc 

Thẩm âm 
– Tiết tấu 

-Phần tiết tấu: gồm 5 mẫu câu, 
mức độ từ đơn giản đến phức tạp 

-Phần thẩm âm: Gồm 5 mẫu câu, 
mức độ từ dễ đến khó 
 

-Phần tiết tấu: GV gõ các mẫu câu từ đơn 
giản đến phức tạp. Thí sinh nghe và thực 
hiện lại tối đa 3 lần/mẫu câu 
-Phần thẩm âm: GV đánh đàn các mẫu câu 
từ dễ đến khó. Thí sinh nghe và thực hiện lại 
tối đa 3 lần/mẫu câu 

Thanh nhạc 

Hát 2 bài hát Việt Nam tự chọn có 
nội dung trong sáng, ca ngợi Đảng, 
Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình 
yêu tuổi trẻ 

Thí sinh tự trình bày bài hát kết hợp với 
phong cách biểu diễn (không có nhạc đệm) 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

Hình họa 
Vẽ tĩnh vật hoặc vẽ tượng chân 
dung (chì). 

Thực hành 

Trang Trí 
Trang  trí  hình  cơ  bản hoặc ứng 
dụng (màu bột). 

Thực hành 

Địa điểm thi:  Nhà E, trường trường CĐSP Quảng Trị, Km3, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

 IV. SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI 

1. Kết quả thi của các môn năng khiếu trong kỳ thi này được tổ hợp với kết quả của các 
môn thi tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 (THPTQG) để xét tuyển một số 
ngành Cao đẳng chính quy năm 2015 của trường CĐSP Quảng Trị. Cụ thể: 

STT Ngành tuyển Mã ngành 
Tổ hợp các môn xét tuyển 

Môn thi THPTQG Môn thi năng khiếu 

1 Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Toán Đọc diễn cảm và Hát 

2 Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn Thẩm âm – tiếu tấu, Thanh nhạc 

3 Sư phạm Mỹ thuật C140222 Ngữ văn Hình họa, Trang trí 

2. Một thí sinh có thể dự thi nhiều môn năng khiếu để tham gia xét tuyển nhiều ngành 
Cao đẳng chính quy năm 2015 của trường CĐSP Quảng Trị. 

3. Thí sinh có thể sử dụng kết quả của môn Đọc diễn cảm và Hát để thay thế cho sơ 
tuyển năng khiếu nếu không trúng tuyển Cao đẳng Giáo dục Mầm non mà có nguyện vọng 
xét tuyển vào ngành Trung cấp Sư phạm Mầm non. 

Thí sinh đã nộp đủ hồ sơ Đăng ký dự thi nhưng vì lý do nào đó mà chưa nhận được Giấy 
báo dự thi thì có thể sử dụng phiếu số 2 để thay cho Giấy báo dự thi. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo trường CĐSP Quảng Trị; địa chỉ: Km3, 
Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà; Điện thoại: 053.3854741, 053.3523469, 053.3580406. 

   

Nơi nhận: 
- Thông báo trên các phương tiện thông tin; 
- Sở GD&ĐT Quảng Trị; 
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành; 
- Các trường Trung học phổ thông; 
- Ban Giám hiệu; 
- Các Phòng, khoa, tổ trực thuộc; 
- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Lê Thị Hương 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU 
VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM 2015 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

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

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

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

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở 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 một ô) 

5. Hộ khẩu thường trú:                                                       Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau: 

        Mã tỉnh (Tp)  Mã huyện (quận)  Mã xã (phường) 

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

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường): 

Năm lớp 10: ................................................................................................................................. 

Năm lớp 11: ................................................................................................................................. 

Năm lớp 12: ................................................................................................................................. 

               Mã Tỉnh     Mã Trường 

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

8. Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................................................................. 

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

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI 

9. Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào  ngành: (Thí sinh đánh dấu X vào ngành muốn xét tuyển; có thể tham gia xét 
nhiều ngành. Ví dụ, chọn hai ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Âm nhạc... ) 

 Giáo dục Mầm non     Sư phạm Âm nhạc   Sư phạm Mỹ Thuật 

10. Đăng ký dự thi các môn: (Thí sinh đánh dấu X vào các môn muốn dự thi; có thể dự thi nhiều môn. Ví dụ, chọn các môn 
Đọc diễn cảm và Hát, Thẩm âm – Tiết tấu, Thanh nhạc) 

Đọc diễn cảm và Hát             Hình họa                    Trang Trí            Thẩm âm – Tiết tấu      Thanh nhạc 

C. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

11. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07 

sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

12. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

sau đó ghi mã khu vực (1–KV1, 2–KV2, 2NT – KV2-NT, 3–KV3)  

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

E. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong 
Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu 
sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế 
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Ngày ..... tháng .... năm 2015 
Chữ ký của thí sinh 

Ảnh 

4x6 

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

Đang học lớp ........ trường ........................................... 

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

Hoặc đang cư trú ở xã, phường ................................... 

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

Hiệu trưởng các trường nơi HS đang học hoặc Công an xã, 
phường nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương ký tên 
và đóng dấu (chỉ đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh) 

Ngày ..... tháng .... năm 2015 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

(Phiếu đăng ký dán ngoài bì đựng hồ sơ) 

Số hồ sơ:  
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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU 
VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM 2015 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

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

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

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

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở 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 một ô) 

5. Hộ khẩu thường trú:                                                       Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau: 

        Mã tỉnh (Tp)  Mã huyện (quận)  Mã xã (phường) 

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

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường): 

Năm lớp 10: ................................................................................................................................. 

Năm lớp 11: ................................................................................................................................. 

Năm lớp 12: ................................................................................................................................. 

               Mã Tỉnh     Mã Trường 

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

8. Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................................................................. 

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

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI 

9. Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào  ngành: (Thí sinh đánh dấu X vào ngành muốn xét tuyển; có thể tham gia xét 
nhiều ngành. Ví dụ, chọn hai ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Âm nhạc... ) 

 Giáo dục Mầm non     Sư phạm Âm nhạc   Sư phạm Mỹ Thuật 

10. Đăng ký dự thi các môn: (Thí sinh đánh dấu X vào các môn muốn dự thi; có thể dự thi nhiều môn. Ví dụ, chọn các môn 
Đọc diễn cảm và Hát, Thẩm âm – Tiết tấu, Thanh nhạc) 

Đọc diễn cảm và Hát             Hình họa                    Trang Trí            Thẩm âm – Tiết tấu      Thanh nhạc 

C. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

11. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07 

sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

12. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

sau đó ghi mã khu vực (1–KV1, 2–KV2, 2NT – KV2-NT, 3–KV3)  

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

E. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện 
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

  Ngày ..... tháng .... năm 2015 
  Chữ ký của thí sinh 
  

 

Phiếu số 1 
(Lưu tại trường) Số hồ sơ:  
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A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

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

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

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

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở 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 một ô) 

5. Hộ khẩu thường trú:                                                       Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau: 

        Mã tỉnh (Tp)  Mã huyện (quận)  Mã xã (phường) 

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

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường): 

Năm lớp 10: ................................................................................................................................. 

Năm lớp 11: ................................................................................................................................. 

Năm lớp 12: ................................................................................................................................. 

               Mã Tỉnh     Mã Trường 

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

8. Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................................................................. 

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

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI 

9. Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào  ngành: (Thí sinh đánh dấu X vào ngành muốn xét tuyển; có thể tham gia xét 
nhiều ngành. Ví dụ, chọn hai ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Âm nhạc... ) 

 Giáo dục Mầm non     Sư phạm Âm nhạc   Sư phạm Mỹ Thuật 

10. Đăng ký dự thi các môn: (Thí sinh đánh dấu X vào các môn muốn dự thi; có thể dự thi nhiều môn. Ví dụ, chọn các môn 
Đọc diễn cảm và Hát, Thẩm âm – Tiết tấu, Thanh nhạc) 

Đọc diễn cảm và Hát             Hình họa                    Trang Trí            Thẩm âm – Tiết tấu      Thanh nhạc 

C. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

11. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07 

sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

12. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

sau đó ghi mã khu vực (1–KV1, 2–KV2, 2NT – KV2-NT, 3–KV3)  

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

E. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện 
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 Ngày ..... tháng .... năm 2015  Ngày ..... tháng .... năm 2015 
 NGƯỜI THU HỒ SƠ Chữ ký của thí sinh 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: Thí sinh đã nộp đủ hồ sơ Đăng ký dự thi nhưng vì lý do nào đó mà chưa nhận được Giấy báo dự thi thì có thể dùng 
Phiếu số 2 này thay cho Giấy báo dự thi. 

Phiếu số 2 
(Giao lại cho thí sinh) Số hồ sơ:  

 


