
 

 

 

 

LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 

KỲ TUYỂN SINH NĂM 2019 

(Dành cho thí sinh đăng ký dự thi) 

MÔN VẼ MỸ THUẬT 

Chiều 
01/7/2019 
(Thứ Hai) 

Tập trung và nghe phổ biến quy chế thi môn Vẽ Mỹ thuật 

- 15h00: Thí sinh tập trung tại phòng thi, địa điểm thi ghi trên giấy báo dự thi môn năng khiếu 
để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Quy định, những điều cần lưu ý khi dự thi 
môn Vẽ Mỹ thuật, ... 

- 15h30: Giám thị làm thủ tục dự thi và phổ biến Quy định về thi môn Vẽ Mỹ thuật cho thí 
sinh. 

Sáng 02/7/2019 
(Thứ Ba) 

Thi môn Vẽ Mỹ thuật (Thời gian làm bài 240 phút) 

-  6h10: Phòng Hội đồng các địa điểm thi làm việc. 
-  6h20: Giám thị có mặt tại Phòng Hội đồng để nhận tài liệu phòng thi. 
-  6h35: Giám thị có mặt tại phòng thi; gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm  tra Phiếu báo dự thi, 

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của thí sinh và đối chiếu với 
danh sách thi. 

-   6h50: Giám thị 1 đến Phòng Hội đồng để nhận đề thi và mẫu vẽ. 
-   7h00: Bóc và phát đề thi – đặt và chỉnh mẫu vẽ. 
-   7h30: Bắt đầu tính giờ làm bài. 
-   11h30: Thu bài. 

MÔN VẼ TRANG TRÍ MÀU 

Chiều 
02/7/2019 
(Thứ Ba) 

Tập trung và nghe phổ biến quy chế thi môn Vẽ Trang trí màu 

- 15h00: Thí sinh tập trung tại phòng thi, địa điểm thi ghi trên giấy báo dự thi môn năng khiếu 
để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Quy định, những điều cần lưu ý khi dự thi 
môn Vẽ Trang trí màu, ... 

- 15h30: Giám thị làm thủ tục dự thi và phổ biến Quy định về thi môn Vẽ Trang trí màu cho 
thí sinh. 

Sáng 03/7/2019 
(Thứ Tư) 

Thi môn Vẽ Trang trí màu (Thời gian làm bài 270 phút) 

-  6h00:  Phòng Hội đồng các địa điểm thi làm việc. 
-  6h10:  Giám thị có mặt tại Phòng Hội đồng để nhận tài liệu phòng thi. 
-  6h25: Giám thị có mặt tại phòng thi, ghi Số báo danh lên bàn thí sinh; gọi thí sinh vào 

phòng thi, kiểm  tra Phiếu báo dự thi, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước 
công dân của thí sinh và đối chiếu với danh sách thi. 

-   6h40:  Giám thị 1 đến Phòng Hội đồng để nhận đề thi. 
-   6h50:  Bóc và phát đề thi. 
-   7h00:  Bắt đầu tính giờ làm bài. 

  -   11h30: Thu bài. 
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