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THÔNG BÁO 
Về việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh vào Ngành Giáo dục Mầm non  

 hệ CĐSP chính qui năm 2021 -  Phần thi Năng khiếu Mầm non  

 

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2021 của Phân hiệu  trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ 

Chí Minh tại Ninh Thuận, thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non - hệ 

CĐ chính quy của Phân hiệu Ninh Thuận năm 2021 chú ý thực hiện các điều dưới đây: 

1. Nộp hồ sơ dự thi môn Năng khiếu 

 - Hồ sơ dự thi: Ngoài việc nộp hồ sơ dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để 

lấy điểm các môn văn hóa (Toán, Văn) hoặc xét học bạ theo tổ hợp môn, thí sinh có nhu 

cầu xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non của Phân hiệu phải nộp một bộ hồ sơ đăng 

ký dự thi môn NĂNG KHIẾU MẦM NON cho Phân hiệu Ninh Thuận. Hồ sơ gồm có: 

Đơn đăng ký dự thi (Mẫu đơn có tại Ban Đào tạo của Phân Hiệu hoặc tải về 

trên website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn) ; 03 tấm ảnh cỡ 3x4 và 02 phong bì có dán tem, 

ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của thí sinh. 

2. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi môn năng khiếu 

- Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 21/7/2021. Thí sinh nộp hồ sơ tại Ban Đào tạo  Phân 

hiệu Ninh Thuận. Địa chỉ 08 Yên Ninh-Khánh Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận. 

3. Lệ phí dự thi 

- Theo quy định của Bộ GD&ĐT, lệ phí dự thi năng khiếu không có môn văn hoá 

thí sinh nộp: 300.000 đồng. Nộp cùng lúc với hồ sơ dự thi môn năng khiếu. 

4. Kế hoạch tổ chức thi môn năng khiếu Mầm non  

- 09h00’ ngày 26/7/2021: Thí sinh tập trung tại Hội trường Phân hiệu Ninh Thuận 

để nghe phổ biến Quy chế thi, kế hoạch thi, nhận thẻ dự thi… 

- 7h15’ ngày 27/7/2021: Thi tuyển môn năng khiếu Mầm non tại Phân hiệu trường 

ĐH Nông Lâm Ninh Thuận. Số 08 Yên Ninh, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. 

5. Nội dung thi năng khiếu Mầm non  

     - Thi năng khiếu Mầm non theo hình thức vấn đáp thực hành, gồm 03 phần như sau: 

5.1  Phần thi kể chuyện: Thí sinh tự chọn một truyện để kể (truyện có trong chương 

trình phổ thông hoặc một truyện cho thiếu nhi có nội dung giáo dục tốt). 

  5.2  Đọc diễn cảm: Thí sinh bốc thăm, đọc một đoạn văn hoặc một đoạn thơ (đọc 

diễn cảm) và trả lời ngắn gọn các câu hỏi có trong đề thi. 

5.3  Phần thi hát, múa: Hát một bài tự chọn (có thể là bài hát cho thiếu nhi), yêu cầu 

thí sinh khi hát có múa minh họa./. 
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