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4. Lịch thi trực tuyến các môn năng khiếu 

Ngày thi Giờ Công việc 

Sáng 

13/8/2021 08h00 

Thí sinh các ngành (Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất, Sư 

phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc), Cán bộ phụ trách đăng nhập 

vào Google Meet để thực hiện hướng dẫn thi trực tuyến các môn năng 

khiếu hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (hướng dẫn lần 1) 

Sáng 

14/8/2021 08h00 

Thí sinh các ngành (Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất, Sư 

phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc), Cán bộ phụ trách đăng nhập 

vào Google Meet để thực hiện hướng dẫn thi trực tuyến các môn 

năng khiếu hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (hướng dẫn lần 2 

dành cho các thí sinh chưa được hướng dẫn hoặc đã được hướng dẫn 

mà vẫn chưa rõ) 

Chiều 

15/8/2021 14h00 
Thí sinh đăng nhập vào hoctructuyen.dthu.edu.vn, chọn Phòng 

chờ theo Mục 2 để được phổ biến quy chế thi. 

Sáng 

16/8/2021 

08h00 

Họp hội đồng thi: Cán bộ chấm thi, Cán bộ coi thi, thư ký đăng nhập 

vào hoctructuyen.dthu.edu.vn, chọn Phòng Hội đồng thi để được 

phổ biến quy chế, nhận phân công nhiệm vụ. 

09h30 

Thí sinh các ngành (Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất, Sư 

phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc), Cán bộ phụ trách đăng nhập 

vào Google Meet để thực hiện hướng dẫn thi trực tuyến các môn 

năng khiếu hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (hướng dẫn lần 3 

dành cho các thí sinh chưa được hướng dẫn hoặc đã được hướng dẫn 

mà vẫn chưa rõ) 

 

 

 

 

Sáng 

17/8/2021 

07h00 Cán bộ chấm thi và Cán bộ coi thi, thư ký đăng nhập vào 

hoctructuyen.dthu.edu.vn, chọn Phòng Hội đồng thi để được phổ 

biến quy chế, nhận phân công nhiệm vụ. 

 

 

07h30 

- Thí sinh các ngành đăng nhập vào hoctructuyen.dthu.edu.vn và 

di chuyển vào phòng chờ như Mục 2 theo hướng dẫn: 

 

Ngành  Môn thi Phòng thi 

Giáo dục Mầm non Hát, Đọc diễn cảm 01, 02, 03, 04 

Giáo dục thể chất Năng khiếu TDTT 17, 18 

Sư phạm Âm nhạc Hát; 

Thẩm âm – Tiết tấu 
23 

Sư phạm Mỹ thuật Trang trí 25 
 

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

Triển khai quy trình chấm thi chung cho 3 – 5 thí sinh (trừ ngành 

Sư phạm Mỹ thuật). 

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. 










