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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     88       /TB – ĐHTDM-HĐTSĐH Bình Dương, ngày  23     tháng  7      năm 2021 
 
 
 

THÔNG BÁO 
Thi năng khiếu đại học hệ chính quy năm 2021 bằng hình thức trực tuyến 

Cho mã tổ hợp xét tuyển M00, M03, M05, M07, M11, V00, V01, V05 
 

 

Căn cứ Thông báo số 46/TB-ĐHTDM ngày 13/05/2021 về thi năng khiếu đại 
học hệ chính quy năm 2021 (Cho mã tổ hợp xét tuyển M00, M03, M05, M07, M11, 
V00, V01, V05) của Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một. 

Nhằm đảm bảo hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2021 trong bối cảnh dịch 
Covid-19 đang có chuyển biến phức tạp. Hội đồng tuyển sinh thông báo đến thí sinh 
về việc tổ chức thi năng khiếu bằng hình thức thi trực tuyến (online) tuyển sinh đại học 
chính quy năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Hình thức thi: Thi trực tuyến (online) trên nền tảng phần mềm Microsoft 
Teams do Nhà trường cung cấp.  

2. Thời gian thi: 
- 9h00 ngày 08/08/2021 thí sinh vào phòng thi online để sinh hoạt quy chế thi 

và làm quen với hình thức thi; 

 - Ngày 09/08/2021 thi chính thức. 

3. Yêu cầu đối với thí sinh: 
- Thí sinh phải đăng ký dự thi năng khiếu và nộp đầy đủ lệ phí dự thi; 

- Trang phục thí sinh dự thi phải lịch sự, phù hợp; 
- Khu vực dự thi của thí sinh (không gian) phải yên tĩnh, không gây tiếng ồn, có 

ánh sáng tốt; 
- Mỗi thí sinh tham gia dự thi phải có tài khoản email (gmail, yahoo mail …), 

có thiết bị để kết nối dự thi (laptop hoặc điện thoại smartphone có camera), được kết 
nối với internet có đường truyền ổn định và biết cách gửi email có đính kèm tập tin; 

- Sử dụng tài khoản phần mềm Microsoft Teams do Nhà trường cung cấp. Đăng 
nhập tham gia buổi thi tuyển sinh trước 30 phút so với thời gian bắt đầu thi tuyển sinh 
để kiểm tra thiết bị, đường truyền và ổn định tổ chức của phòng thi; 

- Yêu cầu 100% thí sinh phải bật camera trong suốt quá trình thi; 
- Thí sinh không được tự ý thoát khỏi phòng thi trực tuyến khi chưa có sự đồng 

ý của giám khảo chấm thi và cán bộ coi thi; 

4. Hướng dẫn thí sinh thực hiện: 
- Mỗi thí sinh được Nhà trường cung cấp tài khoản và mật khẩu riêng, sẽ gửi 

vào email để thí sinh đăng nhập vào phòng thi. 
- Hướng dẫn thí sinh cách đăng nhập vào phòng thi: (xem clip và xem Phụ lục 

đính kèm). Link xem clip dành cho máy tính: https://bitly.com.vn/xpfxwc . Link xem 
clip dành cho điện thoại: https://bitly.com.vn/2mbf9y 
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- Hướng dẫn thí sinh cách gửi bài vào email: (xem clip và xem Phụ lục đính 
kèm). Link xem clip: Link xem clip: https://bitly.com.vn/v5d9kt.  

5. Nội dung thi cụ thể: 

MÔN THI NỘI DUNG THI 

1. Vẽ tĩnh vật 
- Cho mã tổ hợp V00, 
V01, V05 

- Ngày thi: 7h30 
ngày 09/08/2021 

 

- Thí sinh dự thi năng khiếu môn thi Vẽ tĩnh vật thực hiện các yêu 
cầu sau: 

- 08h00, ngày 09/08/2021 thí sinh tham gia vào phòng thi trực tuyến. 
Thí sinh được phổ biến nội dung phần thi năng khiếu môn thi Vẽ tĩnh 
vật. Thí sinh phải bật camera trong suốt quá trình làm bài dự thi và 
ngồi cách máy tính 01 mét khi thực hiện bài thi vẽ. 

- 08h15, ngày 09/08/2021 thí sinh nhận đề thi qua email của Hội 
đồng thi tuyển sinh và bắt đầu làm bài. Sau thời gian 180 phút (từ 
08h15 đến 11h15) thí sinh chụp bài vẽ vừa hoàn thiện (ảnh chụp 
chính diện bài hoàn thiện) gửi qua email: luutrubaithi@tdmu.edu.vn. 

- Thí sinh gửi email về Hội đồng tuyển sinh bắt buộc thực hiện đặt 
tiêu đề email khi gửi:  

Ví dụ: SBD – Họ và tên – Phần thi 

(SBD001 – Nguyễn Văn A – Vẽ tĩnh vật)  

- Thí sinh cuộn và đóng gói bài vẽ hoàn thiện nộp về Hội đồng thi 
tuyển sinh qua bưu điện trong ngày thi (tính theo mộc dấu bưu điện). 
Bài dự thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Trường 
Đại học Thủ Dầu Một, địa chỉ: Số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
- Cán bộ coi thi thực hiện ghi hình ca thi. Tất cả các phần thi và quá 
trình thi được lưu trữ trên hệ thống Microsoft Teams. 

Lưu ý:  

- Mặt sau bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin: số báo danh, họ 
tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

- Sau khi trúng tuyển tập trung vào trường, Nhà trường sẽ tổ chức 
buổi kiểm tra năng lực sinh viên đầu vào bằng hình thức trực tiếp. 

2. Hát; Đọc, kể 
chuyện diễn cảm  
- Cho mã tổ hợp 
M00, M05, M07, 
M11 

- Ngành Giáo dục 
Mầm non 

- Ngày thi: 7h30 
ngày 09/08/2021 

Thí sinh dự thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non thực hiện các 
yêu cầu sau: 

- 08h00 thí sinh tham gia vào phòng thi trực tuyến. Thí sinh được phổ 
biến nội dung phần thi năng khiếu môn thi Hát và đọc, kể chuyện 
diễn cảm. 

- Thí sinh dự thi hoàn thành môn thi năng khiếu Hát theo chủ đề tự 
lựa chọn sẽ chuyển sang nội dung môn thi Đọc, kể chuyện diễn cảm. 

- Cán bộ coi thi thực hiện ghi hình ca thi. Tất cả các phần thi và quá 
trình thi được lưu trữ trên hệ thống Microsoft Teams. 

3. Hát, Thẩm âm, 
Tiết tấu (cộng điểm 
nếu biểu diễn thêm 
nhạc cụ) 
- Cho mã M03, M05, 
M07, M11 

Thí sinh dự thi năng khiếu ngành Âm nhạc thực hiện các yêu cầu sau: 

- 13h00 thí sinh tham gia vào phòng thi trực tuyến. Thí sinh được phổ 
biến nội dung phần thi năng khiếu môn thi Thẩm âm và Tiết tấu. 

- 14h15 đến 14h30 thí sinh quay phim phần thực hiện đề thi Thẩm 
âm và Tiết tấu và gửi đoạn phim thực hiện vào email: 
luutrubaithi@tdmu.edu.vn.   
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- Ngành Âm nhạc 

- Ngày thi : 13h00 
ngày 09/08/2021 
 

- 14h45 đến 15h30 thí sinh quay phim thực hiện phần thi bài hát tự 
chọn và một tác phẩm nhạc cụ tự chọn (nếu có). Đúng 15h50 thí sinh 
gửi đoạn phim thực hiện vào email: luutrubaithi@tdmu.edu.vn.  

- Thí sinh gửi email về Hội đồng tuyển sinh bắt buộc thực hiện đặt 
tiêu đề email khi gửi:  

Ví dụ: SBD – Họ và tên – Phần thi 

(SBD001 – Nguyễn Văn A – Thẩm âm)  

- Cán bộ coi thi thực hiện ghi hình ca thi. Tất cả các phần thi và quá 
trình thi được lưu trữ trên hệ thống Microsoft Teams. 

 

 

+ Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: 
Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một. 

Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. 
Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn 

Điện thoại: 0274.3835.677 - 0274.3844.340 – 0274.3844.341 
Fanpage: www.facebook.com/tuyensinhTDMU - Hotline: 0911.022.322 

 
 

 

Nơi nhận:         
- Lãnh đạo Trường; 
- Hội đồng tuyển sinh; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Website Trường; 
- Lưu: VT.  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

TS. Nguyễn Quốc Cường 
 
 

  


