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HƯỚNG DẪN THI NĂNG KHIẾU VẼ MỸ THUẬT NĂM 2021 

 

Phần 1: Hướng dẫn và quy định đối với thí sinh dự thi: 

1.1. Hình thức thi:  Trực tuyến qua công cụ Microsoft Teams (MS Teams) 

1.2. Hướng dẫn thí sinh sử dụng phần mềm MS Teams: ngày 09/7/2021 

+ Trước 14h00: Thí sinh nhận danh sách phòng thi, số báo danh và tài khoản MS 

Teams thông qua địa chỉ email đã đăng ký. 

+ Tải công cụ MS Teams và cài đặt trên thiết bị dự thi.  

 

 

 

+ Từ 14h00 đến 17h00: Hướng dẫn thí sinh sử dụng công cụ MS Teams và đăng 

nhập vào phòng thi trực tuyến. 

Số điện thoại hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho thí sinh liên quan đến bài thi Vẽ mỹ 

thuật và phần mềm MS Teams:  

TS. KTS. Lê Minh Sơn  0935 445445;  

TS.KTS. Lê Phong Nguyên  0903 505906;  

ThS.KTS Phan Ánh Nguyên  0905 818195;  

ThS. KTS. Đặng Ngọc Thảo Linh;  0815 835999;  

ThS. Hoạ sỹ Trần Văn Tâm  0914 040141; 

ThS. Nguyễn Anh Tuấn (hỗ trợ về MS Team)   0971 233 933; 

PGS.TS Võ Ngọc Dương (hỗ trợ về tổ chức) 0905 700 100; 

Hoặc qua Groups Zalo tại địa chỉ: https://zalo.me/g/jemfme106 

Hoặc qua facebook: https://www.facebook.com/DUTpage 

 

1.3. Lịch thi:  ngày 10 và 11/7/2021 

- Ngày 10/7/2021 

+ Từ 14h00 đến 17h00: Hướng dẫn quy chế thi, điều chỉnh sai sót (nếu có), giải 

đáp thắc mắc cho thí sinh dự thi (cách thức thực hiện bài thi, nộp bài thi; viết và 

gửi đơn cam kết dự thi theo hình thức từ xa, thực hiện các quy định đối với thí 

sinh trúng tuyến sau khi nhập học,..).  

Hình thức: Online trên công cụ MS Teams.  

 

Địa chỉ tải MS Team:  

https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app 

 

https://zalo.me/g/jemfme106
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app


2/18 

- Ngày 11/7/2021:  

+ 08h00 - 09h00: gặp thí sinh (online qua công cụ MS Teams và trao đổi trực tiếp 

qua điện thoại); điểm danh thí sinh bằng điện thoại và giải đáp thắc mắc, nếu có. 

+ 09h00: công bố đề thi.  

+ 10h00: bắt đầu thời gian làm bài. 

+ Nộp bài thi và Giấy cam đoan viết tay (bản gốc) qua đường bưu điện: trước 

17h00 ngày 11/7/2021 (tính theo dấu bưu điện) hoặc trực tiếp tại Đại học Đà 

Nẵng. 

1.4. Nội dung và hình thức thi Vẽ Mỹ thuật 

a. Địa điểm thi: Thí sinh tự chọn địa điểm, bố trí chỗ ngồi làm bài thi sao cho thuận lợi 

nhất và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 

b. Đề thi, bài thi:  

- Đề thi được Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xây dựng, bảo mật cho đến 

trước giờ công bố.  

- Thí sinh nhận đề thi theo 03 hình thức sau:  

1) qua thư điện tử cá nhân thí sinh đã đăng ký và  

2) xem tại địa chỉ: http://dut.udn.vn/tuyensinh2021   

3) xem trực tiếp trên công cụ MS Teams tại tài khoản dự thi. 

- Hình thức đề thi: Đề thi cho một danh sách từ 7 đến 10 mẫu vật đơn lẻ, có mô tả chi 

tiết kèm theo ảnh chụp từng mẫu rời rạc. Thí sinh được tự do chọn 4 trong số các 

mẫu vật nói trên, tự tìm kiếm mẫu vật và sắp xếp 4 mẫu vật đã chọn thành một 

nhóm mẫu vật. Thí sinh tự chọn góc nhìn phù hợp để làm bài thi. 

- Hình thức bài thi: Thí sinh dùng bút chì đen để vẽ nhóm tĩnh vật theo yêu cầu của 

đề thi trên một mặt của tờ giấy trắng khổ A3 (kích thước 297mm x 420 mm).  

- Thời gian làm bài: Thí sinh tự lập làm bài và gửi về Hội đồng tuyển sinh Đại học 

Đà Nẵng trong thời gian quy định: dấu nhận của bưu điện trước 17h00 ngày 

11/7/2021. 

- Yêu cầu thí sinh tự tạo minh chứng xác thực tự lập làm bài:  

+ Thí sinh chụp 06 ảnh thể hiện quá trình làm bài của thí sinh, từ khi bắt đấu đến 

khi hoàn thành để chứng tỏ không người khác can thiệp hỗ trợ làm bài. Thời 

gian mỗi lần chụp cách nhau 30 phút. Ảnh chụp yêu cầu thấy rõ bài thi và rõ 

mặt thí sinh theo 1 trong 2 mẫu bên dưới. 

+ Thí sinh chụp 01 ảnh bộ mẫu vật do thí sinh chọn và sắp xếp cho thấy toàn bộ 

các mẫu vật, phông và điều kiện ánh sáng. 

 

 

http://dut.udn.vn/tuyensinh2021%203
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Ghi chú: 

Thí sinh tự chuẩn bị giấy thi khổ A3 (kích thước 297 x 420 mm), có ghi đầy đủ các 

thông tin: Họ và tên thí sinh, ngày tháng năm sinh, số báo danh bằng bút mực. Lưu ý: các 

thông tin này không được có vết tẩy xoá, chỉnh sửa. (Vị trí và cách thức ghi được hướng 

dẫn vào ngày 10/7/2021). 

 

Bài thi tham khảo: Thí sinh tham khảo đề thi và bài thi mẫu ở Phần 3. 

  

1.5. Nộp bài thi:  

Thí sinh thực hiện các bước nộp bài thi như sau: 

a. Bước 1: chụp ảnh và gửi ảnh. 

- Chụp ảnh: Khi làm xong bài, thí sinh chụp 01 ảnh tổ hợp mẫu vật do thí sinh chọn 

và sắp xếp và 01 ảnh bài thi (chụp trực diện); 

- Gửi ảnh: Dùng email của cá nhân thí sinh (hoặc của người thân) để gửi 8 ảnh gồm: 

02 ảnh nói trên và 06 ảnh chụp quá trình làm bài, đến email của Hội đồng tuyển 

sinh về địa chỉ email: vemythuat2021@dut.udn.vn . Yêu cầu các ảnh chụp có độ 

phân giải cao (HD). 

mailto:vemythuat2021@dut.udn.vn
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+ Thời hạn cuối gửi email: trước 23h00 ngày 11/7/2021.  

+ Tiêu đề email: <DDKV_Tenthisinh_SBD>  

Ví dụ: đối với thí sinh Nguyễn Văn A có số báo danh DDKV 12345 thì soạn tiêu đề 

email là: DDKV_NguyenVanA_12345. 

b. Bước 2: Gửi bài thi Vẽ mỹ thuật và Giấy cam đoan của mình theo cách dưới đây:  

• Nộp trực tiếp về Ban Đào tạo – Đại học Đà Nẵng (đối với thí sinh khu vực Đà 

Nẵng):  

- Địa chỉ:   Số 41, Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.  

- Thời hạn: Trước 17h00 ngày 11/07/2021. 

• Nộp qua đường bưu điện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Bì đựng bài thi 

phải được niêm phong bằng cách dán kín có ký giáp lai của thí sinh và gửi về Hội 

đồng tuyển sinh với thông tin theo địa chỉ:  

   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

Ban Đào tạo, Phòng A110, Số 41, Lê Duẩn  

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng . 

- Thời hạn (tính theo dấu bưu điện): Trước 17h00 ngày 11/07/2021. 

Thí sinh bỏ Tờ giấy bài thi được gấp thành khổ A4, cùng với bản viết tay Giấy cam 

đoan (mẫu ở Phần 4) vào trong bì thư dịch vụ chuyển phát nhanh EMS khổ lớn để gửi về 

Hội đồng tuyển sinh. Bìa bì thư EMS cần ghi rõ các thông tin: Bài thi năng khiếu, Họ và 

tên, số báo danh và số điện thoại liên lạc của thí sinh. Dấu chấp nhận của bưu điện phải 

trước 17h00 ngày 11/7/2021.  

Thí sinh cần lưu giữ biên lai dịch vụ chuyển phát nhanh EMS đã gửi bưu điện để 

theo dõi tình trạng chuyển phát bưu phẩm và kiểm tra đối chiếu trong trường hợp cần 

thiết. 

Bì thư nộp bài mẫu: 
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1.6. Kiểm tra đánh giá năng lực Mỹ thuật cơ bản của thí sinh sau khi trúng tuyển 

- Thí sinh trúng tuyển sẽ phải tham dự bài thi kiểm tra đánh giá năng lực Mỹ thuật 

cơ bản (lần 1) ở tuần đầu tiên sau khi nhập học. Lịch kiểm tra sẽ được Nhà trường công bố 

khi thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường.  

Nội dung bài kiểm tra đánh giá năng lực: vẽ Mỹ thuật tĩnh vật bằng bút chì đen trên 

giấy A3. 

- Thí sinh không vượt qua bài kiểm tra đánh giá lần 1, sẽ được đánh giá lần 2 thông 

qua kết quả học tập môn học “Vẽ mỹ thuật 1” ở học kỳ 1 năm học 2021-2022. Thí sinh 

không đạt bài thi đánh giá lần 1 và có điểm học tập môn học Vẽ mỹ thuật 1 dưới 5,00 

điểm thì chỉ được đăng ký học lại môn Vẽ mỹ thuật 1 ở học kỳ 2 để thi lại lần 2. Nếu kết 

quả thi lại lần 2 vẫn không đạt (dưới 5,00 điểm) thì sẽ bị buộc thôi học.   

 

Phần 2: Tổ chức chấm thi, thông tin liên hệ của cán bộ tư vấn tuyển sinh 

2.1. Tổ chức chấm thi 

Phòng chấm có diện tích từ 50 m2 trở lên, khô ráo, sạch sẽ, có chiếu sáng đầy đủ.   

Môn Vẽ Mỹ thuật chấm thi theo hình thức chấm tập thể. Tổ chấm từ 5 đến 7 cán bộ 

chấm thi, trong đó ít nhất 3 thành viên có kinh nghiệm chấm thi môn Vẽ mỹ thuật. Cán bộ 

chấm thi phải có chuyên môn ngành Kiến trúc hoặc Mỹ thuật, có trình độ Tiến sĩ. Nếu 

không đủ Tiến sĩ thì có thể bố trí Cán bộ chấm có trình độ Thạc sỹ và phải có ít nhất 5 

năm kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học. 

Bài thi được Tổ thư ký của Hội đồng tuyển sinh xử lý phách, đánh mã phách và 

công tác bảo mật danh tính thí sinh trước khi chấm. Bài thi có dấu hiệu riêng hoặc bất 

thường cần được toàn bộ Tổ chấm thi xem và đánh giá, thống nhất cho điểm. 

Quy trình chấm thi:  

- Bước 1: Thảo luận, trao đổi về đáp án, thang điểm, yêu cầu chuyên môn; nội dung 

thảo luận được ghi lại thành biên bản. 

- Bước 2: Đối chiếu bài thi giấy với hình chụp bài thi nộp qua email và với đáp án để 

phân loại bài thi theo các nhóm chất lượng từ cao xuống thấp. 

- Bước 3: Đối sánh chất lượng bài thi trong từng nhóm đã được phân loại. Điều chỉnh 

phân nhóm của các bài thi (nếu cần thiết) 

- Bước 4: Chấm chi tiết và phê lên từng bài thi. Trong quá trình chấm, thực hiện đối 

chiếu các bài thi theo từng nhóm để cho điểm chính xác. 

- Bước 5: Thảo luận và thống nhất điểm từng bài thi. Trường hợp không thống nhất thì 

biểu quyết lấy kết quả của đa số thành viên; kết quả cuối cùng của bài thi phải có số phiếu 

biểu quyết trên trên 50% số phiếu của các thành viên tổ chấm. 

Chấm phúc khảo: theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng. 
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2.2. Thông tin liên hệ của cán bộ tư vấn tuyển sinh: 

STT Họ và tên Số điện thoại Email 

1 PGS.TS Võ Ngọc Dương 0905.700.100 vnduong@dut.udn.vn 

2 PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn 0903.505.032 natuan1@dut.udn.vn 

3 ThS. Nguyễn Xuân Trung  0905.145.945 nxtrung@dut.udn.vn 

 

Chúc các bạn có kỳ thi thành công và đạt kết quả mong đợi, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng hy vọng chào đón các bạn trong một ngày sớm nhất. 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS                                                          

CHO KỲ THI NĂNG KHIẾU VẼ MỸ THUẬT 2021 
 

1. CÀI ĐẶT MICROSOFT TEAMS (MS TEAMS): 

1.1 Yêu cầu thiết bị và kết nối internet: 

- Máy tính, điện thoại thông minh có camera, micro, loa. 

- Có kết nối Internet. 

1.2 Tải và cài đặt MS TEAMS 

A. Đối với máy tính:  

- Bước 1: truy cập vào địa chỉ:  

 

 

 

- Bước 2: Xuất hiện giao diện, và lựa chọn Tải xuống cho máy tính: 

 

https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app 
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- Bước 3: Kích vào ứng dụng và chọn “Run” để cài đặt. 

 
Sau khi cài đặt các bạn sẽ thấy biểu tượng MS TEAMS trên màn hình hoặc tại 

menu của máy tính 
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B. Đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android  

- Bước 1: Truy cập vào Play Store: 
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- Bước 2: Tìm công cụ MS TEAMS 

 
- Bước 3: Chọn Cài đặt/ Install và kiểm tra sau khi cài đặt 

  
 

C. Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS:  

- Bước 1: Truy cập vào App Store 
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- Bước 2: Trong App Store chọn MS TEAMS và cài đặt 

 
- Bước 3: Kiểm tra ngoài màn hình sau khi cài đặt 
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2. Sử dụng MS TEAMS: 

2.1 Mở MS TEAMS và đăng nhập vào tài khoản dự thi do Đại học Đà Nẵng cung 

cấp. 

(Tài khoản sẽ gửi cho các bạn trước ngày 09/7/2021 qua địa chỉ email các bạn đã 

đăng ký ) 
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2.2 Các thao tác cơ bản: 

Sau khi đăng nhập, thiết bị của các bạn sẽ xuất hiện giao diện chính của MS 

TEAMS như sau: 
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Sau khi đăng nhập, các bạn truy cập vào mục Teams và chọn Phòng thi vẽ của 

mình, danh sách phòng thi sẽ được gửi cho các bạn trước ngày 09.7.2021. 

 
 

Trong phòng thi các bạn chọn mục General, sau đó chọn Meet 

 
 

Sau đó các bạn bật Camera, âm thanh, và micro và chọn Join now. 
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Sau đó các bạn tiến hành thi Năng khiếu Vẽ Mỹ thuật trực tuyến. 

 

 

3. HỖ TRỢ KỸ THUẬT KHI CÀI ĐẶT MICROSOFT TEAMS: 

Trong khi cài đặt, nếu có trục trặc hay các vấn đề thắc mắc, các bạn liên lạc với 

các số điện thoại để được hỗ trợ nhé: 

STT Họ và tên Số điện thoại Email 

1 PGS.TS Võ Ngọc Dương 0905.700.100 vnduong@dut.udn.vn 

2 PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn 0903.505.032 natuan1@dut.udn.vn 

3 ThS. Nguyễn Xuân Trung  0905.145.945 nxtrung@dut.udn.vn 

Hoặc qua Groups Zalo tại địa chỉ: https://zalo.me/g/jemfme106 

Hoặc qua facebook: https://www.facebook.com/DUTpage 

Chúc các bạn có kỳ thi thành công và đạt kết quả mong đợi, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng hy vọng chào đón các bạn trong một ngày sớm nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zalo.me/g/jemfme106
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Phần 3: Mẫu Đề thi và đáp án mẫu 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 

 

Môn: VẼ MỸ THUẬT 
Lưu ý: Thí sinh nộp bài trước 17h00 ngày 11/7/2021 (theo dấu bưu điện) 

 

Cho một danh mục gồm các mẫu vật rời rạc như sau: 

- 01 viên gạch thẻ 08x18x05 cm; 

- 01 quả bóng rổ nhỏ chất liệu cao su đường kính 12 cm; 

- 01 quả đu đủ kích thước dài 25 cm; 

- 01 chén sứ ăn cơm màu trắng; 

- 01 Quyển vở học sinh; 

- 01 Hộp thuốc lá cỡ bình thường; 

- 01 Chai nước suối Lavie có nước 330 ml; 

- Phông nền vải (mẫu vật bắt buộc phải chọn). 

(Ảnh chụp các mẫu vật được cung cấp ở trang tiếp theo) 

Yêu cầu: Thí sinh tự chọn 04 trong số các mẫu vật nói trên, cộng với phông nền 

vải (bắt buộc phải chọn), tự bố cục thành một bộ mẫu vật. Thí sinh vẽ bộ mẫu vật 

nói trên với các yêu cầu:  

- Bố cục hài hòa bài vẽ vào giấy thi; 

- Dựng hình đúng theo mẫu vật đã cho; 

- Tô bóng mẫu vật (chất liệu, ánh sáng, bóng đổ, sắc độ). 
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Các mẫu vật rời yêu cầu thí sinh chọn để thể hiện bài thi 

 

Ghi chú: Thí sinh chỉ được phép sử dụng bút chì đen, tẩy, thước, que đo và dây dọi 

để làm bài. 

 

---------------------------------------------- Hết --------------------------------------------- 
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Đáp án mẫu 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 20.... 

 

  

  

ĐÁP ÁN 

MÔN THI: VẼ MỸ THUẬT  

 

1. Bố cục: 1 điểm 

Vị trí và tỷ lệ hình vẽ cân đối, hài hòa với tờ giấy thi. 

2. Dựng hình: 3 điểm 

Dựng được bố cục mẫu vật bao gồm: 

- 04 mẫu vật rời rạc được sắp xếp có trật tự và thẩm mỹ; 

- Phông nền vải.  

Hình dựng đảm bảo đúng hình dáng và tỷ lệ giữa các bộ phận, thành phần của mẫu 

vật.  

3. Tả chất liệu: 3 điểm 

Tả được các chất liệu của mẫu vật như: nhựa trong suốt, vữa xi măng, cao su, nước, 

hoa tự nhiên, vải.  

4. Tô bóng và sắc độ: 2 điểm 

Tả được bóng và sắc độ của các thành phần của mẫu vật. 

5. Phong cách: 1 điểm 

Cách thức tả chất liệu và tô bóng.  

(Lưu ý đối chiếu với ảnh chụp bộ mẫu vật do thí sinh cung cấp qua email.) 

 

 

 

 

 



18/18 

Phần 4: Mẫu Giấy cam đoan 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY CAM ĐOAN 
 

Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng  

 

Tôi tên là:       

Ngày tháng năm sinh: 

Là thí sinh dự thi môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật năm 2021. 

Số báo danh: 

Số điện thoại liên hệ: 

Địa chỉ liên hệ: 

Tôi xin cam đoan bài thi Vẽ mỹ thuật do chính tôi thực hiện. Trong quá trình làm 

bài, không có sự hỗ trợ và giúp đỡ của người khác và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an 

toàn trong quá trình tìm kiếm, sắp xếp mẫu vật. Nếu có bằng chứng phát hiện vi phạm, tôi 

đồng ý huỷ toàn bộ kết quả bài thi và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

Tôi đã đọc, hiểu các quy định đối với thí sinh trong quá trình làm bài thi, nộp bài 

thi trực tuyến và quy định về kiểm tra, đánh giá năng lực Vẽ mỹ thuật của thí sinh sau khi 

trúng tuyển. 

        ......., ngày 11 tháng 7 năm 2021 

         Người cam đoan 

  (Thí sinh ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

(Yêu cầu: Giấy cam đoan do thí sinh tự viết tay và gửi kèm bài thi theo đường bưu điện). 

 

      

 

 


