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THÔNG BÁO 
Về việc hoàn tất hồ sơ dự thi năng khiếu 

ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất năm 2018 
 
Trường Đại học Tây Nguyên thông báo cho các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 

ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất hoàn tất hồ sơ dự thi môn năng khiếu như 
sau:  

1. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ 

a) Hồ sơ gồm: 
- Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (Theo mẫu đính kèm); 
- 02 ảnh 4x6 (mới chụp trong vòng 3 tháng, ghi rõ họ tên, ngày sinh, số báo danh 

trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở mặt sau mỗi tấm ảnh); 
- 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận để Nhà trường gửi Giấy báo dự thi. 
- Lệ phí dự thi: 300.000đ/1 hồ sơ. 

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ bằng hình thức chuyển phát nhanh 
hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ: CV. Trần Văn Tài, phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học 
Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

c) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/5/2018 đến 17h00 ngày 20/6/2018 (tính theo dấu 
bưu điện nếu nộp qua đường chuyển phát nhanh). Trong thời gian trên, thí sinh nào không 
hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi năng khiếu coi như tự ý bỏ thi.  

2. Địa điểm và thời gian thi 

a) Địa điểm thi: Trường Đại học Tây Nguyên. 

b) Thời gian thi: 

Thời gian Nội dung 

14h00 ngày 5/7/2018 
Tập trung phổ biến nội dung, quy chế thi tại Trường Đại học 
Tây Nguyên 

Ngày 06/7/2018 

Thi năng khiếu: 

  - Giáo dục Mầm non: Hát nhạc, Đọc – Kể 

  - Giáo dục Thể chất: Kiểm tra thể hình, Chạy 100m, Bật xa 
tại chỗ, Gập bụng thang gióng. 

Ngày 07/7/2018 Dự trữ 

Ghi chú:  
- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng vào ngành Giáo dục Thể chất và Giáo 

dục Mầm non sau khi có điểm thi THPT quốc gia nếu không dự thi năng khiếu. 

- Thí sinh có điểm thi năng khiếu từ 5.0 (Năm) trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển. 

- Mọi thắc mắc thí sinh có thể liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo đại học, Trường Đại 
học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại 
(02623).853.507. 
 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:  
- Các Sở GD&ĐT; (Đã ký) 
- Các trường THPT; 
- Trung tâm Thông tin; (đăng lên website)  
- Lưu: VT, ĐTĐH. PGS. TS. Nguyễn Tấn Vui 

 (để phối hợp) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2018 

 

Họ và tên thí sinh: ……………………………..; Ngày sinh: ………………; 

Số Chứng minh nhân dân: ................................................................................ ; 

Số báo danh: ……………………… (Trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018); 

Tên trường đăng ký học: Trường ĐH Tây Nguyên; Mã trường: TTN; 

Ngành đăng ký học: …………………………………………………………..  

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….; 

Địa chỉ nhận giấy báo dự thi: ..............................................................................  

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

 …………., ngày …… tháng … năm 2018 
 NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
  (Ký, ghi rõ họ tên)  

 


