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THÔNG BÁO TUY ỂN SINH BỔ SUNG 
TRUNG CẤP CHÍNH QUI NĂM 2013 

         Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thông báo tuyển sinh bổ sung bậc 
Trung cấp  chính qui gồm các ngành học: 

1. Sư phạm Mỹ thuật     Thời gian học 02 năm 
2. Hội họa       Thời gian học 03 năm 
3. Điêu khắc       Thời gian học 03 năm 
4. Sư phạm Âm nhạc     Thời gian học 02 năm 
5. Thanh nhạc      Thời gian học 03 năm 
6. Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (Diễn viên Múa) Thời gian học 03 năm 
7. Sáng tác Âm nhạc    Thời gian học 03 năm 
8. Biểu diễn nhạc cụ phương tây (Guitar, Organ) Thời gian học 03 năm 
9. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Tranh, Nhị, Bầu, Sáo trúc)   

Thời gian học 03 năm 
10. Diễn viên Kịch - Điện ảnh    Thời gian học 03 năm 
11. Nghệ thuật biểu diễn cải lương   Thời gian học 03 năm 
12. Nhạc công Kịch hát dân tộc (Nhạc công cải lương)Thời gian học 03 năm 
13. Thư viện        Thời gian học 02 năm 
14. Bảo tàng        Thời gian học 02 năm 
15. Hướng dẫn du lịch     Thời gian học 02 năm 
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:  

1. Thí sinh có hộ khẩu trong TP. Cần Thơ và phạm vi cả nước. 
 2. Trình độ văn hóa:  
      - Tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS trở lên đối với các ngành: Thanh nhạc, 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Sáng tác âm nhạc, Nghệ 
thuật biểu diễn kịch múa, Điêu khắc, Hội họa, Nghệ thuật biểu diễn cải lương, Nhạc 
công Kịch hát dân tộc , Diễn viên Kịch – Điện ảnh. 
     - Thí sinh hoàn thành chương trình THPT (chưa tốt nghiệp THPT) đối với tất 
cả các ngành còn lại. 
 3. Có sức khỏe tốt và năng khiếu theo ngành dự thi.  
 4. Riêng các ngành: Diễn viên Kịch – Điện ảnh, Nghệ thuật biểu diễn cải lương, 
Thanh nhạc, Nghệ thuật biểu diễn kịch múa,  Hướng dẫn Du lịch, Sư phạm Âm nhạc, Sư 
phạm Mỹ thuật – Nam: chiều cao từ 1,55m trở lên; Nữ: chiều cao từ 1,50 m trở lên; 
không khuyết tật; không nói ngọng, nói lắp.  

II. NỘI DUNG THI TUY ỂN/XÉT TUYỂN: 
A. Xét tuyển: 



Các ngành xét tuyển lấy điểm học bạ môn Văn, Sử lớp 12: Thư viện, Bảo tàng, 
Quản lý Văn hóa. 

  B. Thi tuyển: 
Xét tuyển môn: Văn - Lấy điểm học bạ lớp 9 (hoặc lớp 12) đối với các ngành 

tuyển yêu cầu trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS trở lên; học bạ lớp 12 đối với các ngành 
tuyển trình độ văn hóa hoàn thành chương trình THPT (chưa tốt nghiệp THPT) và thi 
Năng khiếu theo ngành dự thi như sau:    

1. Hội họa, Sư phạm Mỹ thuật: Vẽ 01 bài hình họa, 01 bài trang trí. 
2. Điêu khắc: Nặn tượng theo mẫu. 
3. Sáng tác Âm nhạc: 
- Chuyên môn:  Sáng tác ca khúc. 
- Kiến thức âm nhạc cơ bản: Nhạc lý cơ bản và xướng âm. 
4. Sư phạm Âm nhạc: 
- Chuyên môn: Hát một ca khúc Việt Nam và một bài dân ca Việt Nam. 

  - Năng khiếu: Thử cảm âm và tiết tấu. 
5. Biểu diễn nhạc cụ phương tây (Guitar, Organ): 
- Kiểm tra điều kiện, khả năng phù hợp với chuyên ngành nhạc cụ dự thi (độ 

mềm, độ nhạy của tay),  hoặc đàn 1 tác phẩm đơn giản. 
- Kiểm tra năng khiếu (cao độ, tiết tấu, trí nhớ và cảm thụ âm nhạc ). 
6. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Tranh, Nhị, Bầu, Sáo trúc): 
- Kiểm tra điều kiện, khả năng phù hợp với chuyên ngành nhạc cụ dự thi (độ 

mềm, độ nhạy của tay),  hoặc đàn 1 tác phẩm đơn giản. 
- Kiểm tra năng khiếu (cao độ, tiết tấu, trí nhớ và cảm thụ âm nhạc ). 
7. Thanh nhạc:  
- Chuyên môn: Hát 02 bài ca khúc Việt Nam (01 bài hát hành khúc nhịp độ 

nhanh,  một bài hát mang âm hưởng dân ca) - Danh mục bài hát trên trang Website của 
Trường.  

- Năng khiếu: thử cảm âm và tiết tấu. 
8. Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (Diễn viên Múa): Thực hiện một số động tác 

múa theo hướng dẫn và thử tiết tấu. 
 
9. Diễn viên Kịch - Điện ảnh: Diễn một tiểu phẩm từ 5 – 7 phút; đọc và diễn 

cảm một đoạn truyện ngắn, hát 1 bài nhạc, kiểm tra hình thể. 
10. Nghệ thuật biểu diễn cải lương: Diễn một tiểu phẩm, hát một bài ca cổ tự chọn 

và thử tiết tấu, cảm âm. 
11. Nhạc công Kịch hát dân tộc (Nhạc công cải lương): đàn 01 bài tự chọn 2 câu 

vọng cổ, nhịp 32. Kiểm tra độ mềm của tay, ngón tay và thử tiết tấu. 
12. Hướng dẫn du lịch: Đọc một đoạn văn; Kể một câu chuyện khoảng 05 phút về 

bản thân, gia đình, quê hương, bạn bè… và trả lời 1 số câu hỏi ứng xử. 

IV. TH Ủ TỤC DỰ THI/XÉT TUY ỂN: 

- 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của  Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12 có công chứng ( theo ngành dự thi ) và   02 ảnh 03 x 04 cm  
- Lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển: 50.000 đồng/1 hồ sơ.  
- Lệ phí nộp hồ sơ thi tuyển: 60.000 đồng/1 hồ sơ.  
- Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/1 hồ sơ. 



- Riêng ngành Hướng dẫn du lịch lệ phí sơ tuyển: 120.000 đồng/1 hồ sơ. 
- Hạn chót nộp hồ sơ ngày: 08/10/2013.  
- Thi tuyển/ xét tuyển ngày:  09/10/2013. 

  Thí sinh có nhu cầu liên hệ: Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, số : 188/35A 
Nguyễn Văn Cừ,  P. An Hòa,  Q. Ninh Kiều,  TP. Cần Thơ.  
  Website:  vhntcantho.edu.vn;         Email:     truongvhntct@yahoo.com.vn;   

 Điện thoại: (07103) 899.028. 
 

Nơi nhận:                                                    HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GD-ĐT các tỉnh ĐBSCL;          
- Phòng GD-ĐT các Quận, huyện; 
- Thông báo rộng rãi; 
- Lưu VP.           
                 
            Lê Văn Hữu 
 


