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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 

 

Số:             /TB-ĐHGD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

ĐĂNG KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG KHIẾU ĐỐI VỚI THÍ SINH 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022 

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, Trường Đại học 

Giáo dục (ĐHGD) thông báo tổ chức đăng ký và đánh giá năng khiếu đối với thí sinh 

đăng ký tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 như sau: 

1. Đối tượng đăng ký 

 - Học sinh Trung học phổ thông có nhu cầu và nguyện vọng xét tuyển vào ngành 

Giáo dục Mầm non của Trường ĐHGD. 

- Thí sinh không bắt buộc phải có kết quả đánh giá năng khiếu trước khi đăng ký 

xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học khi đáp ứng đồng 

thời các tiêu chí sau: 

+/ “Đạt” điểm chuẩn trúng tuyển hoặc các quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét 

tuyển ngành Giáo dục Mầm non. 

+/ “Đạt” về đánh giá năng khiếu. 

2. Nội dung và yêu cầu bài năng khiếu 

 a) Thí sinh chủ động lựa chọn tác phẩm theo một trong các loại hình năng khiếu 

sau: Hát (không sử dụng nhạc đệm); Múa (có thể sử dụng nhạc đệm); Biểu diễn nhạc 

cụ; Kể chuyện (hoặc đọc thơ); Vẽ; Dẫn chương trình để tham dự đánh giá năng khiếu. 

 b) Nội dung bài năng khiếu đảm bảo: Mỗi thí sinh dự đánh giá năng khiếu chỉ có 

01 bài năng khiếu, bao gồm các nội dung sau: 

- Nội dung 1: Thí sinh giới thiệu ngắn gọn về bản thân (họ và tên, ngày tháng 

năm sinh, mã số đánh giá năng khiếu và số CMND/CCCD của thí sinh; địa chỉ thường trú; 

Trường THPT đã, đang theo học); lý do và động cơ chọn ngành Giáo dục Mầm non. 

- Nội dung 2: Thí sinh thể hiện năng khiếu theo loại hình năng khiếu đã đăng ký. 

c) Yêu cầu đối với bài năng khiếu: 

- Đảm bảo thời gian quy định (tối đa 08 phút hoặc có dung lượng video không 

vượt quá 25Mb), bài năng khiếu không nhất thiết phải là một sản phẩm hoàn chỉnh, 

nhưng cần thể hiện được tốt nhất năng khiếu của thí sinh; 

- Tôn trọng đạo đức văn hoá, thuần phong mỹ tục, không vi phạm chính sách của 

Đảng và Nhà nước, không tuyên truyền, quảng bá, kích động phản động đi ngược lại 
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lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân, không tuyên truyền, quảng bá văn hoá phẩm 

đồi truỵ, không vi phạm các quy định về cấm phổ biến, lưu hành tác phẩm âm nhạc, 

nghệ thuật theo Quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Trong quá trình thực hiện bài năng khiếu, thí sinh tuyệt đối không sử dụng lời 

lẽ, cử chỉ xúc phạm, gây chia rẽ và phản cảm; 

- Có trang phục không gây phản cảm và phù hợp; 

- Bài năng khiếu có đầy đủ các phân cảnh: rõ toàn thân; rõ mặt. Tuyệt đối không 

cắt ghép, không chỉnh sửa; không sử dụng nhạc đệm (trừ loại hình múa; vẽ); 

- Địa điểm ghi hình bài năng khiếu: Ở nơi yên tĩnh, tránh người qua lại; 

- Trang phục dự năng khiếu: Phù hợp với tiết mục năng khiếu; 

- Âm thanh: Rõ ràng vừa đủ nghe. 

3. Các bước thực hiện đăng ký và thời hạn đánh giá năng khiếu 

Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến qua đường link: https://bit.ly/3waBkLP 

hoặc scan QR code sau:  

 

 Thời hạn đăng ký được thực hiện liên tục từ 20/3/2022 đến trước các đợt xét 

tuyển (theo lịch của Bộ GD&ĐT) 01 tuần. Ngay sau khi đăng ký thành công và nhận 

được mã số đánh giá năng khiếu (qua email), thí sinh chủ động thực hiện bài năng 

khiếu theo bước 2, nộp lệ phí đánh giá năng khiếu ghi ở mục 4 của Thông báo này. 

Bước 2: Thí sinh thực hiện bài năng khiếu 

a) Trường hợp thí sinh tự quay (ghi hình) bài năng khiếu 

- Trường ĐHGD tổ chức đánh giá các bài năng khiếu do thí sinh gửi về qua 

đường Bưu điện (hoặc qua email) mỗi tháng 01 lần (dự kiến vào ngày 25 hàng tháng).  

- Cách thức gửi bài năng khiếu: Thí sinh tự quay bài năng khiếu và đính kèm, 

gửi tệp video bài năng khiếu hoặc chia sẻ tệp video bài năng khiếu dưới dạng tải được 

qua google drive đến địa chỉ sotuyengiaoducmamnon@vnu.edu.vn hoặc chuyển phát 

nhanh 01 USB chứa tệp video bài năng khiếu theo đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 

Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục (Phòng 103, Nhà G7, Số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, 

Hà Nội). 

b) Trường hợp thí sinh gặp khó khăn trong việc ghi hình bài năng khiếu, thí sinh 

đăng ký đánh giá trực tiếp tại Trường ĐHGD, cụ thể như sau: 

- Nhà trường gửi email thông báo mã số đánh giá năng khiếu, thời gian và địa 

điểm tổ chức đánh giá năng khiếu cho thí sinh.  

https://bit.ly/3waBkLP
mailto:sotuyengiaoducmamnon@vnu.edu.vn
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- Thí sinh thực hiện bài năng khiếu trực tiếp tại Trường ĐHGD. 

+/ Theo lịch đã được nhà trường gửi qua email và tin nhắn, thí sinh đến địa điểm 

thực hiện bài năng khiếu. Khi thực hiện bài năng khiếu, yêu cầu thí sinh chọn trang 

phục nghiêm túc và phù hợp với nội dung bài năng khiếu. 

+/ Thí sinh tự thực hiện bài năng khiếu theo loại hình đã đăng ký. 

+/ Các bài năng khiếu sẽ được ghi hình và lưu trữ theo quy định đối với bài thi 

tuyển sinh. 

Bước 3: Công bố kết quả đánh giá năng khiếu 

- Trường ĐHGD thông báo kết quả đánh giá năng khiếu qua email thí sinh đăng 

ký: Thời hạn sau 02 tuần làm việc kể từ ngày Trường tổ chức đánh giá năng khiếu. 

- Kết quả đánh giá năng khiếu của thí sinh được công nhận khi đáp ứng đủ các 

điều kiện về đánh giá năng khiếu theo quy định và thí sinh được cấp giấy chứng nhận 

kết quả đánh giá năng khiếu nếu kết quả đánh giá ở mức “đạt” trở lên. 

- Thí sinh được bảo lưu kết quả đánh giá năng khiếu trong thời hạn 02 năm kể từ 

ngày đánh giá năng khiếu. 

4. Lệ phí đánh giá năng khiếu 

Mức phí: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/thí sinh. Kinh phí này chưa bao gồm 

kinh phí xét tuyển chung theo quy định. 

Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Giáo dục, 

Số tài khoản: 26010000791239 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội. 

Nội dung chuyển tiền ghi theo cú pháp (bắt buộc): Mã dự thi NKMN. 

Ví dụ: 220001 NKMN (Mã dự thi là mã số của thí sinh được Trường ĐHGD cấp 

qua email sau khi thí sinh đăng ký đánh giá năng khiếu). 

Thí sinh đã nộp lệ phí và bài năng khiếu (hoặc đã tham gia đánh giá năng khiếu 

trực tiếp tại Trường) sẽ không được hoàn trả lệ phí vì bất cứ lý do nào.  

Thí sinh đã nộp lệ phí đánh giá năng khiếu nhưng không gửi bài năng khiếu để 

đánh giá (hoặc không tham gia đánh giá năng khiếu trực tiếp tại Trường) sẽ được hoàn 

trả lệ phí sau khi Trường kết thúc công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. 

5. Các đối tượng được miễn; công nhận kết quả đánh giá năng khiếu 

- Thí sinh đạt giải thưởng (Nhất; Nhì; Ba) về các loại hình nghệ thuật trong các 

kỳ thi cấp tỉnh, thành phố trở lên; hoặc đã tham gia (tối đa 02 năm) tại các CLB nghệ 

thuật của các Nhà văn hóa cấp Quận/Huyện trở lên, được miễn đánh giá năng khiếu dự 

tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non. 

- Thí sinh có kết quả đánh giá (sơ tuyển) năng khiếu năm 2022 ở một trong các 

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường 
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Đại học Thủ đô Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, đạt từ 60% 

trở lên trên thang điểm tối đa được công nhận kết quả đánh giá năng khiếu khi đăng ký 

tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 của Trường Đại học Giáo dục. 

- Thí sinh thuộc đối tượng miễn; công nhận kết quả đánh giá năng khiếu gửi đơn đề 

nghị miễn; công nhận kết quả đánh giá năng khiếu (theo mẫu) kèm theo minh chứng về 

Trường ĐHGD (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 20/8/2022 (tính theo theo dấu bưu 

điện). 

Lưu ý: Trong một số trường hợp, HĐTS sẽ tiến hành xác minh trước khi ra 

quyết định cho thí sinh miễn; công nhận kết quả đánh giá năng khiếu. 

6. Thông tin liên hệ 

Họ và tên Chức danh/ chức vụ Số điện thoại Email 

Phạm Văn Thuần Phó Hiệu trưởng 0912370012 thuanpv@vnu.edu.vn  

Nguyễn Bá Ngọc 
Trưởng phòng  

Đào tạo 
0963568859 nbngoc@vnu.edu.vn 

Nguyễn Trung Kiên 
Trưởng phòng  

Công tác HSSV 
0903410412 kiennt@vnu.edu.vn 

Trần Xuân Quang 
Phó trưởng phòng 

Đào tạo 
0963265833 quangtx@vnu.edu.vn  

Phạm Ngọc Cường 
Chuyên viên phòng 

Đào tạo 
0984877644 cuongpn@vnu.edu.vn 

 

- Hotline: 0865964905; (024) 73017123 (máy lẻ: 1103 hoặc 1104); 0867628627 

(gọi trong giờ hành chính). 

- Email: education@vnu.edu.vn (hoặc sotuyengiaoducmamnon@vnu.edu.vn). 

- Fanpage:  https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn/. 

  hoặc https://www.facebook.com/tvts.ued.vnu/ 

  

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Thí sinh (để biết); 

- BCĐ TS ĐHQGHN (để b/c); 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các phòng chức năng, các khoa (để p/h); 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT, ĐT (5). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS. TS. Phạm Văn Thuần 
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