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I. Nội dung đề thi: 

Thí sinh tự chọn và thực hiện bài thi năng khiếu của mình theo những nội dung 

sau. Mỗi bài thi gồm 2 phần nội dung thi: 

1. Phần 1: Năng khiếu 1 (Đọc và kể diễn cảm), chung một video clip, gồm: 

- Đọc diễn cảm một bài văn/thơ do thí sinh tự chọn trong bộ 24 đề thi đọc có 

đính kèm theo hướng dẫn này.  

- Kể diễn cảm một câu chuyện tự chọn: Thí sinh tự chọn một truyện để kể (nên 

chọn truyện có trong chương trình phổ thông hoặc một truyện cho thiếu nhi có nội 

dung giáo dục tốt). 

2. Phần 2: Năng khiếu 2 (Hát) 

Thí sinh hát một bài tự chọn (có thể là bài hát cho thiếu nhi), yêu cầu thí sinh 

khi hát có múa minh họa. 

II. Quy trình thực hiện bài thi và nộp bài thi: 

1. Quy trình thực hiện bài thi 

- Thí sinh thực hiện từng phần thi Năng khiếu và quay video clip cho mỗi phần 

thi năng khiếu của mình. 

- Thời gian tối đa cho mỗi nội dung thi Năng khiếu không quá 05 phút. 

- Đầu mỗi phần thi thí sinh giới thiệu Họ và tên, ngày tháng năm sinh và sau 

đó thực hiện nội dung của phần thi.  

Lưu ý: 

- Với phần thi Năng khiếu 1, thí sinh phải thực hiện liên tiếp và đầy đủ 2 nội 

dung trong 01 file: Đọc diễn cảm và Kể diễn cảm. 

- Khi quay video, thí sinh cần quay rõ mặt thí sinh, rõ hình, rõ tiếng; địa điểm 

quay phải được thực hiện ở nơi có không gian yên tĩnh, phù hợp; trang phục cho mỗi 

phần thi phải nghiêm túc, lịch sự phù hợp với nội dung trình bày. 

- Thí sinh phải tự thực hiện bài thi Năng khiếu của mình, tuyệt đối không nhờ 

người khác thi hộ. 

2. Nộp bài thi 

a. Cách thức sao lưu file: 

- Bài thi phải được lưu file dưới định dạng mp4 hoặc avi, kích thước file 

dưới 60MB. 



- Cách đặt tên video của bài thi: 

+ Đối với phần thi Năng khiếu 1: Dot2_HoVaTen_NK1 

Ví dụ: Thí sinh có tên Nguyễn Thị Vân, thì đặt tên file 

Dot2_NguyenThiVan_NK1 

+ Đối với phần thi Năng khiếu 2: SBD_HoVaTen_NK2 

Ví dụ: Thí sinh có tên Nguyễn Thị Vân, thì đặt tên file 

Dot2_NguyenThiVan_NK2 

b. Nộp bài dự thi tại: 

- Địa chỉ nộp bài thi: Thí sinh nộp bài thi NKMN tại website của Phân hiệu 

Ninh Thuận www.phnt.hcmuaf.edu.vn  

- Thời hạn nộp bài thi: Từ ngày 24/9/2021 đến 17h00, ngày 25/9/2021 

Lưu ý: 

- Mỗi thí sinh chỉ gửi bài thi 1 lần. 

- Thông tin của thí sinh dự thi được cập nhật liên tục trên website 

www.phnt.hcmuaf.edu.vn  

Mọi thắc mắc của thí sinh vui lòng liên hệ qua các kênh: 
- Hotline: 0259.3873169, 0259.2472252 

- Email: phnt@hcmuaf.edu.vn 

- Fanpage: facebook.com/NonglamuniversityinNinhThuan  

- Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn  
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