
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LỊCH THI, HÌNH THỨC THI VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 

TRỰC TUYẾN TRONG THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

KỲ THI NGÀY 10, 11, 12/7/2021 

Môn thi: Vẽ Mỹ thuật 

 
I- LỊCH THI 

Ngày Giờ Nội dung 

10/7/2021 
14h00-

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 tuyển sau khi 

nhập học,..).  

11/7/2021 

08h00 - 

09h00 

Gặp thí sinh (trực tuyến 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. 

 
Thí sinh nộp bài thi và Giấy cam đoan viết tay (bản gốc) 

qua đường bưu điện: trước 17h00 ngày 11/7/2021. 

12/7/2021  DỰ TRỮ 

Lưu ý: Thí sinh gửi bài thi Vẽ Mỹ thuật và Giấy cam đoan viết tay (bản gốc) theo một trong 

hai cách dưới đây:  

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

Nẵng):  

- Phòng B09.05 và B09.07, tầng 9, khu B, Đại học Đà Nẵng 

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 ghi 

rõ nội dung “Bài thi năng khiếu môn Vẽ Mỹ thuật” và được niêm phong bằng cách 

dán kín có ký giáp lai của thí sinh và gửi về Hội đồng tuyển sinh theo địa chỉ:  

   Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng  

Số 41, Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

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

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 
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. 

Địa chỉ tải MS Team:  

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

 

https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
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LỊCH THI TRỰC TUYẾN MÔN NĂNG KHIẾU 

TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

KỲ THI NGÀY 10, 11, 12/7/2021 

 
I- LỊCH THI 

 

Ngày Ngành Giáo dục Mầm non Ngành Sư phạm Âm nhạc 

11/7/2021 

1. Năng khiếu 1 

           - Kể chuyện 

           - Đọc diễn cảm 

2. Năng khiếu 2 

           - Hát 

           - Nhạc 

 

12/7/2021 

1. Năng khiếu 1 

           - Kể chuyện 

           - Đọc diễn cảm 

2. Năng khiếu 2 

           - Hát 

           - Nhạc 

1. Năng khiếu 1 

            - Thẩm âm, 

            - Tiết tấu 

2. Năng khiếu 2 

            - Hát 

13/7/2021 DỰ TRỮ DỰ TRỮ 

 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

 

Ngày thi Giờ Nội dung 

Chiều 

10/7/2021 

13h00 
Cán bộ chấm thi và Cán bộ giám sát đăng nhập vào MST, chọn 

Phòng Hội đồng để được phổ biến quy chế thi. 

14h00 
Thí sinh đăng nhập vào MST, chọn Phòng tập trung để được phổ 

biến quy chế thi. 

 

Sáng 

11/7/2021 

07h00 

Cán bộ chấm thi và Cán bộ giám sát đăng nhập vào MST, chọn 

Phòng Hội đồng để nhận phân công nhiệm vụ. 

Thí sinh ngành Giáo dục Mầm non (từ SBD NK21.0258 - 

NK21.0377) đăng nhập vào MST, chọn Phòng tập trung để chờ 

được gọi tên vào Phòng thi. 

07h30 
- Cán bộ chấm chọn Phòng chấm thi chung theo phân môn.  

- Triển khai quy trình chấm thi chung cho 3 – 5 thí sinh. 

08h00 
- Cán bộ chấm thi chọn Phòng chấm thi được phân công. 

- Triển khai quy trình chấm thi cho tất cả thí sinh còn lại. 

Chiều 

11/7/2021 

13h00 

Cán bộ chấm thi và Cán bộ giám sát đăng nhập vào MST, chọn 

Phòng Hội đồng để nhận phân công nhiệm vụ. 

Thí sinh ngành Giáo dục Mầm non (từ SBD NK21.0378 - 

NK21.0527) đăng nhập vào MST, chọn Phòng tập trung để chờ 

được gọi tên vào Phòng thi. 

13h30 
- Cán bộ chấm thi chọn Phòng chấm thi được phân công. 

- Triển khai quy trình chấm thi cho tất cả thí sinh còn lại. 



Ngày thi Giờ Nội dung 

Sáng 

12/7/2021 

07h00 

Cán bộ chấm thi và Cán bộ giám sát đăng nhập vào MST, chọn 

Phòng Hội đồng để nhận phân công nhiệm vụ. 

Thí sinh ngành Giáo dục Mầm non (từ SBD NK21.0528 - 

NK21.0778) đăng nhập vào MST chọn Phòng tập trung để chờ 

được gọi tên vào Phòng thi. 

07h30 
- Cán bộ chấm thi chọn Phòng chấm thi được phân công. 

- Triển khai quy trình chấm thi cho tất cả thí sinh. 

Chiều 

12/7/2021 

13h00 

Cán bộ chấm thi và Cán bộ giám sát đăng nhập vào MST, chọn 

Phòng Hội đồng để nhận phân công nhiệm vụ. 

Thí sinh ngành Sư phạm Âm nhạc (từ SBD NK21.0671 - 

NK21.0750) đăng nhập vào MST chọn Phòng tập trung để chờ 

được gọi tên vào Phòng thi. 

13h30 
- Cán bộ chấm chọn Phòng chấm thi chung theo phân môn.  

- Triển khai quy trình chấm thi chung cho 3 – 5 thí sinh. 

14h00 
- Cán bộ chấm thi chọn Phòng chấm thi được phân công. 

- Triển khai quy trình chấm thi cho tất cả thí sinh. 

Ngày 

13/7/2021 
 Dự trữ 
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LỊCH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

KỲ THI NGÀY 10, 11, 12/7/2021 

Môn Thể dục thể thao 
I- LỊCH THI 

Ngày Buổi Môn thi 

11/7/2021 Sáng 

Ngành Giáo dục Thể chất 

-  Bật xa tại chỗ 

-  Chạy 100m 

12/7/2021 DỰ TRỮ 

 

Địa điểm thi: 

- Thí sinh tại thành phố Đà Nẵng tham gia thi năng khiếu tại Khoa Giáo dục Thể chất 

– Đại học Đà Nẵng. (Đia chỉ: số 62 Ngô Sĩ Liên, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng). 

- Thí sinh ở các địa phương khác tham gia thi năng khiếu tại địa phương của thí sinh 

(địa điểm thi năng khiếu tại các địa phương sẽ được gửi trực tiếp đến từng thí sinh). 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

Thời gian 
Nội dung 

Ngày Giờ 

10/7/2021 

14h00 
Tập trung thí sinh, phổ biến nội dung quy chế thi năng 

khiếu 

15h00 
Tập huấn công tác coi thi năng khiếu cho cán bộ làm 

nhiệm vụ tại điểm thi năng khiếu 

16h00 
Kiểm tra địa điểm thi và chuẩn bị thiết bị phục vụ thi năng 

khiếu 

11/7/2021 

6h00 Cán bộ coi thi có mặt tại điểm thi 

6h15 Điểm danh và phân công nhiệm vụ cho cán bộ coi thi 

6h45 Tập trung điểm danh thí sinh dự thi 

7h00 Tiến hành kiểm tra thể hình cho thí sinh dự thi 

8h00 Thi nội dung Bật xa tại chỗ 

9h00 Thi nội dung Chạy 100m 

12/7/2021  DỰ TRỮ 

 


