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KẾ HOẠCH
Tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non
Hình thức trực tuyến - Trình độ cao đẳng, hệ chính quy – Đợt III, năm 2021
Căn cứ Công văn số 2939/BGDĐT-GDDH ngày 14/7/2021 của Bộ Giáo
dục & Đào tạo về việc thi tuyển sinh môn năng khiếu trực tuyến trong tình hình
dịch COVID-19;
Qua xem xét nhu cầu đào tạo tại địa phương và căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh
năm 2021 được UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao;
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đề ra kế hoạch tổ chức thi năng
khiếu tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non – Đợt III, năm 2021 – Hình thức thi
trực tuyến, cụ thể như sau:
I. Tình hình tổ chức
1. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: Dự kiến 50.
2. Số lượng phòng thi trực tuyến: 01 phòng chờ thi và 01 phòng thi.
3. Phần mềm tổ chức thi trực tuyến: Google Meet và hệ thống email
@btu.edu.vn.
II. Nội dung và hình thức thi
1. Nội dung thi
Thí sinh dự thi năng khiếu ở 03 nội dung, cụ thể:
a) Hát tự chọn: Thí sinh tự chọn và hát một bài hát lời Việt, theo các chủ đề:
Quê hương, người mẹ, tuổi trẻ, mùa xuân, trường học (những bài hát tự chọn
phải nằm trong danh mục bài hát được phép phổ biến của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch). Thí sinh không được sử dụng micro và nhạc đệm.
b) Kể chuyện: Thí sinh tự chọn trích đoạn một câu chuyện có tính giáo dục và
phù hợp với tuổi thơ, để kể.
c) Đọc diễn cảm: Thí sinh bắt thăm ngẫu nhiên một đoạn thơ hoặc một
đoạn văn ngắn phù hợp với lứa tuổi mầm non, để đọc diễn cảm.
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2. Hình thức thi: Thi vấn đáp, thực hành bằng hình thức trực tuyến.
III. Lịch thi và địa điểm tổ chức
Ngày

Giờ

Môn thi

Địa điểm tổ
chức thi

Thời gian thi

Tất cả thí sinh đăng ký dự thi truy cập
đường
link
sau
https://meet.google.com/ems-fcbw-oak
08/10/2021 08g00 đăng nhập vào Phòng Tập trung để được
nghe phổ biến quy chế thi và các hướng
dẫn thực hiện quy trình thi năng khiếu
trực tuyến.

Trường

Cao

đẳng Cộng đồng
Bình Thuận, số
205

Lê

Lợi,

thành phố Phan
Thiết,

Bình

Mỗi thí sinh có 05 phút
Thuận
Hát, kể chuyện,
09/10/2021 07g00
chuẩn bị và 10 phút
đọc diễn cảm
trình bày nội dung thi.
V. Tổ chức thực hiện
1. Ban Thư ký HĐTS
- Ban Thư ký HĐTS chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và lập danh sách thí
sinh đăng ký dự thi trình Chủ tịch HĐTS Trường xem xét, phê duyệt trước ngày
07/10/2021.
- Phối hợp với Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị tạo hệ thống
email có đuôi @btu.edu.vn cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu.
- Hướng dẫn thí sinh kích hoạt và sử dụng email đã được cấp. Kết nối và hỗ
trợ kỹ thuật cho thí sinh trước và trong quá trình thi bằng nhiều kênh: Điện
thoại, email, zalo, facebook để đảm bảo sự kết nối thông tin giữa thí sinh và Hội
đồng thi.
2. Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
- Chuẩn bị các loại hồ sơ, biểu mẫu liên quan đến kỳ thi.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch HĐTS Trường
ban hành quyết định thành lập các ban chuyên môn của HĐTS, theo đúng Quy
chế hiện hành.
- Phối hợp với Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị thiết lập các
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PHÒNG CHỜ THI, PHÒNG THI trực tuyến và các thiết bị phục thi (nếu có).
3. Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị
- Phối hợp với Ban Thư ký HĐTS Trường tạo và hướng dẫn thí sinh kích
hoạt các tài khoản email (@btu.edu.vn).
- Phối hợp Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo CLGD chuẩn bị các phần mềm,
thiết bị phục vụ công tác tổ chức thi.
4. Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm theo đề xuất của
các đơn vị và các ban chuyên môn, trình Chủ tịch HĐTS phê duyệt;
- Đề xuất nhân viên phục vụ các ban chuyên môn.
5. Phòng Tài vụ
- Thu lệ phí dự thi theo quy định;
- Tham mưu Chủ tịch HĐTS xem xét, chỉ đạo mua sắm các trang thiết bị
cần thiết để phục vụ kỳ thi (nếu có).
Chủ tịch HĐTS Trường đề nghị các thành viên của HĐTS, các trưởng đơn
vị trực thuộc có liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Bình Thuận;
- Các PHT;
- email Toàn trường;
- Website BTU;
- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Quang Tân

