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Số: 10/TB-TCĐ.VHNT Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh năm 2020 

Căn cứ vào thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, “Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 

độ trung cấp, cao đẳng”; 

 Căn cứ vào thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, “Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục 

nghề nghiệp”; 

Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thông báo tuyển sinh năm 2020, 

1. Các ngành trình độ cao đẳng  

TT Ngành 
Mã 

ngành 
Hệ đào tạo Yêu cầu 

1 
Diễn viên sân khấu kịch hát 

(Diễn viên cải lương) 
6210212 - Chính quy; 

- Vừa làm vừa học (VLVH); 

- Trung cấp liên thông cao 

đẳng hệ VLVH; 

- (*) 
Có thể học song song 

(nhận 2 bằng) ngành Mỹ 

thuật Đa phương tiện Quốc 

tế do Trung tâm Công nghệ 

Phần mềm Đại học Cần 

Thơ (CUSC) đào tạo và 

Aptech - Ấn Độ cấp bằng.  

- Tốt nghiệp 

THPT trở lên; 

- Tốt nghiệp trung 

cấp cùng ngành, 

nghề (đối với hệ 

cao đẳng liên 

thông). 

2 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 

(Piano, Organ) 
6210217 

3 Diễn viên múa 6210213 

4 Thiết kế đồ họa 
(
*

) 
6210402 

5 Diễn viên Kịch – Điện ảnh 6210211 

6 Thanh nhạc 6210225 

7 Quản lý văn hóa 6340436 

2. Các ngành trình độ trung cấp 

TT Ngành 
Mã 

ngành 
Hệ đào tạo Yêu cầu 

1 Thanh nhạc 5210225 - Chính quy; 

- Vừa làm vừa học. 

Tốt nghiệp THCS 

trở lên. 

2 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 

(Guitar, Organ) 
5210217 

3 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống  

(đàn: Tranh, Bầu, Nhị; Sáo trúc) 
5210216 

4 
Nghệ thuật biểu diễn Múa DGDT 

(Diễn viên múa) 
5210207 

5 Sáng tác âm nhạc 5210227 



6 Hội họa 5210103 

7 Điêu khắc 5210102 

8 Diễn viên Kịch – Điện ảnh 5210211 

9 
Nghệ thuật biểu diễn Cải lương 

(Diễn viên cải lương) 
5210205 

10 
Nhạc công Kịch hát dân tộc 

(Nhạc công cải lương) 
5210207 

11 Biên đạo múa 5210214 Vừa làm vừa học 
Tốt nghiệp THPT 

trở lên 

3. Thời gian đào tạo 

3.1. Các ngành trình độ cao đẳng 

- Ngành Quản lý văn hóa thời gian đào tạo 2,0 năm; 

- Ngành Thiết kế Đồ họa thời gian đào tạo 2,5 năm; 

- Các ngành còn lại thời gian đào tạo 3,0 năm. 

3.2. Các ngành trình độ cao đẳng liên thông từ trung cấp - (hệ VLVH) 

- Các ngành Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Diễn viên múa thời gian đào tạo 1,5 

năm. 

- Các ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh, Diễn viên Sân khấu kịch hát, Quản lý Văn hóa thời 

gian đào tạo 1,0 năm. 

3.3. Các ngành trình độ trung cấp: thời gian đào tạo 3,0 năm 

3.5. Điều kiện khác 

Đối với các ngành: Diễn viên Kịch – Điện ảnh, Nghệ thuật biểu diễn Cải lương, Diễn viên 

Sân khấu kịch hát, Thanh nhạc, Nghệ thuật biểu diễn Múa DGDT, Biên đạo Múa yêu cầu ngoại 

hình: Nam cao từ 1m55, nữ cao từ 1m50 trở lên; không khuyết tật; không nói ngọng, nói lắp. 

4.  Hình thức tuyển sinh (thi/xét tuyển) 

- Ngành Quản lý văn hóa trình độ cao đẳng: xét tuyển điểm học bạ môn Ngữ văn và môn Lịch 

sử lớp 12. 

- Các ngành trình độ cao đẳng khác (trừ Quản lý Văn hóa): xét tuyển điểm học bạ môn Ngữ 

văn lớp 12 kết hợp thi tuyển năng khiếu. 

- Các ngành trình độ cao đẳng (liên thông từ trung cấp): xét tuyển kết quả học tập và tốt nghiệp 

trình độ trung cấp cùng ngành, nghề dự thi. 

- Các ngành trình độ trung cấp: xét tuyển điểm môn ngữ văn lớp 9 hoặc lớp 12 kết hợp thi 

tuyển năng khiếu. 

5. Hình thức thi tuyển năng khiếu 

5.1.Thanh nhạc 

- Chuyên môn: hát 02 bài ca khúc Việt Nam (01 bài hành khúc nhịp độ nhanh, 01 bài mang âm 

hưởng dân ca, có thể tham khảo danh mục 100 bài hát tại website: vhntcantho.edu.vn) 

- Kiểm tra năng khiếu: cao độ, tiết tấu, trí nhớ và cảm thụ âm nhạc. 

5.2. Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 



- Chuyên môn: kiểm tra điều kiện, khả năng phù hợp với chuyên ngành nhạc cụ dự thi (độ 

mềm, độ nhạy của tay), đàn 01 tác phẩm đơn giản. 

- Kiểm tra năng khiếu: cao độ, tiết tấu, trí nhớ và cảm thụ âm nhạc. 

5.3. Diễn viên Múa, Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc 

- Thực hiện một số động tác múa theo hướng dẫn và thử tiết tấu. 

5.4. Biên đạo múa 

- Trình bày một số động tác múa theo yêu cầu. 

- Biên và trình bày một tiểu phẩm múa theo âm nhạc tự chọn và bắt buộc (có nội dung chủ đề 

và tình tiết tiểu phẩm) thời gian 2 đến 3 phút. 

5.5. Sáng tác âm nhạc 

- Chuyên môn: sáng tác ca khúc (phổ thơ và phát triển chủ đề âm nhạc cho sẵn thành một đoạn 

hoàn chỉnh cho nhạc cụ dân tộc tấu hoặc đàn piano). 

- Kiến thức âm nhạc cơ bản: nhạc lý cơ bản và xướng âm. 

5.6. Hội họa 

- Vẽ 01 bài hình họa tĩnh vật đen, trắng theo mẫu (khối cơ bản, chai, lọ, hoa, quả,…). 

+ Khổ giấy 40cm x 60cm. 

+ Chất liệu: bút chì. 

- Vẽ 01 bài trang trí đồ vật theo yêu cầu đề thi (trang trí khăn tay, viên gạch hoa, cái chén, dĩa, 

quạt,…).  

  + Khổ giấy 30cm x 40cm. 

+ Chất liệu: bút chì màu, sáp màu, màu bột, acrylic,… 

5.7. Điêu khắc 

- Nặn tượng chân dung theo mẫu (kích thước khoảng từ 40 cm đến 60 cm) 

5.8. Thiết kế đồ họa 

- Vẽ 01 bài hình họa tĩnh vật đen, trắng theo mẫu (khối cơ bản, chai, lọ, hoa, quả,…). 

+ Khổ giấy 30cm x 40cm. 

+ Chất liệu: bút chì. 

- Vẽ 01 bài trang trí đồ vật theo yêu cầu đề thi (trang trí khăn tay, viên gạch hoa, cái chén, dĩa, 

quạt,…).  

  + Khổ giấy 30cm x 40cm. 

+ Chất liệu: bút chì màu, sáp màu, màu bột, acrylic,… 

5.9. Diễn viên Kịch – Điện ảnh 

- Diễn 01 tiểu phẩm từ 5 đến 7 phút. 

- Đọc và diễn cảm một đoạn thơ, truyện ngắn (hoặc hát 01 ca khúc) và kiểm tra hình thể. 

5.10. Diễn viên Sân khấu kịch hát, Nghệ thuật biểu diễn Cải lương - (Diễn viên Cải lương) 

- Diễn 01 tiểu phẩm; hát 01 (hoặc 02) câu vọng cổ tự chọn; hát 1 bài thường sử dụng trong sân 

khấu Cải lương; thử tiết tấu và cảm âm. 

5.11. Nhạc công Kịch hát dân tộc (Nhạc công Cải lương)   

- Đàn 01 bài tự chọn 02 câu vọng cổ nhịp 32. 

- Kiểm tra độ mềm của tay, ngón tay và thử tiết tấu. 

6.Thủ tục dự thi/ xét tuyển 

6.1. Thủ tục hồ sơ 



- 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu qui định hiện hành. 

- Học bạ THCS hoặc THPT (bản sao công chứng) theo yêu cầu trình độ dự thi. 

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (bản sao công chứng) theo yêu cầu trình độ dự thi.  

- Bằng tốt nghiệp trung cấp và bảng điểm học tập cùng ngành, nghề dự thi (bản sao công 

chứng, nếu dự tuyển trình độ trung cấp liên thông lên cao đẳng). 

- 02 ảnh 3 x 4 cm. 

- Lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển/ thi tuyển (60.000 đồng), lệ phí thi tuyển (300.000 đồng) theo quy 

định hiện hành. 

6.2. Thời gian dự thi/xét tuyển 

- Đợt 1:  

 Hạn cuối nhận hồ sơ: 18/8/2020 

 Thi tuyển/ xét tuyển: 20/8/2020 - 21/8/2020 

- Đợt 2:  

 Hạn cuối nhận hồ sơ: 16/9/2020 

 Thi tuyển/ xét tuyển: 18/9/2020 -19/9/2020 

- Đợt 3: (nếu còn chỉ tiêu) 

 Hạn cuối nhận hồ sơ: 12/10/2020 

 Thi tuyển/ xét tuyển: 15/10/2020 -16/10/2020. 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, 188/35
A
 Nguyễn Văn Cừ, P. An 

Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3899 028.  

- Email: truongcdvhnt@cantho.gov.vn hoặc tuyensinhvhntcantho@gmail.com (phòng ĐT – Bộ 

phận tuyển sinh). 

- Website: vhntcantho.edu.vn ./. 

Nơi nhận:                KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Sở LĐ-TB &XH các tỉnh ĐBSCL;               PHÓ HIỆU TRƯỞNG    

- Sở GD-ĐT các tỉnh ĐBSCL;       

- Phòng GD-ĐT các quận, huyện; 

- Thông báo rộng rãi; 

- Lưu: HC-TC, ĐT.     

  Trần Văn Nam      
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