
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1192/TB-ĐHSPHN Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

 
THÔNG BÁO  

Về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 
đối với các ngành xét tuyển bằng điểm các môn thi năng khiếu  

 
Căn cứ công văn số 2939/BGDĐT-GDĐH ngày 14/07/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc thi tuyển sinh môn thi năng khiếu trực tuyến trong tình hình dịch 

Covid-19, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh 

trình độ đại học năm 2021 đối với các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Mĩ thuật, Sư 

phạm Âm nhạc, Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh và 

điều chỉnh phương thức thi các môn năng khiếu như sau: 

1. Phương thức thi tuyển: Theo hình thức thi trực tuyến qua phầm mềm Zoom. 

2. Nội dung thi tuyển sinh: 

2.1. Ngành Giáo dục Thể chất: 

Thi 2 nội dung sau: 

- Nội dung 1 (60 giây): Ngồi xuống, đứng lên (hệ số 2) 

+ Tư thế chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng hoặc hơn vai, tay thả lỏng tự 

nhiên. 

+ Cách thực hiện: Ngồi sâu, mông thấp hơn gối. Đứng lên thẳng khớp gối, tay 

phối hợp nhịp nhàng với chân.  

- Nội dung 2 (60 giây): Nằm ngửa gập bụng (hệ số 1) 

+ Tư thế chuẩn bị: Nằm ngửa trên thảm hoặc trên sàn, 2 tay để dưới đầu, 2 

chân khép, duỗi thẳng và cố định hai chân (có người phục vụ giữ chân). 

+ Cách thực hiện: Nâng người lên cao sao cho thân người vuông góc, sau đó 

hạ thân người xuống vị trí ban đầu (vai chạm sàn). 

2.2. Ngành SP Mỹ thuật: 

Thi 2 môn sau: 

- Môn 1 (120 phút): Hình họa chì, hệ số 2 (vẽ tĩnh vật, mẫu vẽ Nhà trường sẽ 

thông báo cụ thể vào thời gian thích hợp trước khi thi, vẽ bằng bút chì đen trên 

giấy trắng, khổ giấy A3, tương đương (30x40) cm).  

- Môn 2 (120 phút): Trang trí, hệ số 1 (vẽ mẫu trang trí các hình vuông, tròn, chữ 

nhật, đường diềm, bài thi vẽ bằng màu vẽ trên giấy trắng, khổ giấy A3, tương 

đương (30x40) cm). 

2.3. Ngành SP Âm nhạc : 

Thi 2 môn sau: 



-N16n l: IIiiL,hesOU 1rt',isinhhhl 02brii hiit,0l bdi dancavd0l cakhfu:).
- Mon 2: 'l'hArn irn - l'i6t t6u, h0 s5 t lttri sinh thrrc hiOn theo gi6rn l<hiio 2 nrlg
I'hArn Arn vii 2 m6u'l'i0t t6u, r,ru tiOn cho thi sinh bi6t sir clung nhac cr-r).

2.4. Ngdnh Ciiao clpc MArn non vi Ciiiio cluc MArn non - Su pl'rarn't'ieng Anh:
M6n thi nlng khiOu (h0 s6 1) gorn 02 n6i dung:

- NQi dung l: llat
- NOi clurrg 2: K0 chrry6n va cloc cli6n cam

3. 'I'hoi gian thi.

- Ngiy 3110112021: Phd biOn cluy ch6 thi, huong d5n thi truc tuy6n cho tiit ca cac

thf sinh dr,r thi clua plidn rndm Zoorn. Nhd truirng se th6ng bao thdng tin dang
nlilip truric ngay 3 I l0'7l2O2l .

- Ngay 02 vii 0310812021: 't'tri cac mrin ning hhi0u.

Danh sach thi sinh drr thi theo ciic ca thi s0 duoc c6ng b6 trong ngtiy 30/0112021
trcn trang thong tin tuy'6n sinh cira'['rudng tai dia chi: ltttp:4ltugu,tutlt.frutc.qdu]ltr.
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