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         Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thông báo tuyển sinh bổ sung bậc 
trung cấp vừa làm vừa học gồm các ngành học: 
 1. Quản lý Văn hóa      Thời gian học 02 năm 

2. Hội họa       Thời gian học 03 năm 
3. Thanh nhạc      Thời gian học 03 năm 
4. Biểu diễn Nhạc cụ phương tây ( Organ)  Thời gian học 03 năm 
5. Diễn viên Kịch - Điện ảnh    Thời gian học 03 năm 
6. Nghệ thuật biểu diễn Cải lương   Thời gian học 03 năm 
7. Nhạc công kịch hát dân tộc (Nhạc công cải lương) Thời gian học 03 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:  

  -Thí sinh hoàn thành chương trình THPT (chưa tốt nghiệp THPT) đối với 
ngành Quản lý văn hoá. 

-Tốt nghiệp THCS trở lên 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 - nam: chiều cao từ 1,55m trở lên; nữ: cao từ 1,50 m trở lên; không khuyết 
tật; không nói ngọng, nói lắp.  

II. NỘI DUNG THI TUY ỂN/XÉT TUY ỂN: 

A. Xét tuyển: 

 Ngành: Quản lý Văn hóa xét tuyển lấy điểm học bạ môn Văn, Sử lớp 12. 

  B. Thi tuyển: 

Lấy điểm thi Năng khiếu theo ngành dự thi như sau:    

1. Hội họa: Vẽ 01 bài hình họa, 01 bài trang trí. 

2. Biểu diễn Nhạc cụ phương tây ( 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 ). 



3. 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. 
4. 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. 
5. Nghệ thuật biểu diễn cải lương: Diễn một tiểu phẩm, hát một bài ca cổ tự chọn 

và thử tiết tấu, cảm âm. 
6. 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. 

III. NGH ĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI HỌC TẬP: 

Nếu trúng tuyển vào trường học viên có nghĩa vụ và quyền lợi như sau: 
- Nghĩa vụ: đóng học theo tháng: 350.000 đồng/ tháng/12tháng. 
- Quyền lợi:  
 + Thời gian học tập vào thứ 7, chủ nhật hằng tuần. 
 + Học viên được vay tiền hỗ trợ học tập theo qui định hiện hành. 
 + Có hỗ trợ  Ký túc xá cho học viên ở xa. 
 + Tổ chức ôn thi, và thi tốt nghiệp văn hoá phổ thông cho học viên chưa tốt 

nghiệp THPT  

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. 
- Hạn chót nộp hồ sơ ngày: 08/10/2013. 
- Thi tuyển/ xét tuyển đđợt 2 ngày:  09/10/2013; Dự kiến đợt 3: 12/11/2013.  

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

 Điện thoại Phòng đào tạo: (07103) 899.028. 
 

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GD-ĐT các tỉnh ĐBSCL,          
- Thông báo rộng rãi, 
- Lưu ĐT – HC.   
            
                  
              Lê Văn Hữu 

 


