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PHẦN 01 

TỔNG QUAN KỲ TUYỂN CHỌN NGHỆ THUẬT 

1. Giới thiệu tổng quan về Kỳ tuyển chọn Nghệ thuật 2021-2022. 

Kỳ tuyển chọn Nghệ thuật 2021-2022 được tổ chức nhằm tìm kiếm các học sinh có năng khiếu trong 

lĩnh vực Nghệ thuật (cụ thể là Mỹ thuật và Âm nhạc). Từ đó, cung cấp cho học sinh môi trường đào 

tạo và tôi luyện tài năng phù hợp với các nguyện vọng và định hướng phát triển của mình.  

 

Hình ảnh Học sinh Tài năng mà Trung tâm GATE mong muốn tìm kiếm trong Kỳ tuyển chọn Nghệ 

thuật 2021-2022 là những học sinh có năng khiếu, có thiên hướng bẩm sinh về Âm nhạc hoặc Mỹ 

thuật. Không những thế, các con còn có mối quan tâm đến cộng đồng và môi trường sống xung 

quanh, có những suy nghĩ sâu sắc về các vấn đề Âm nhạc, Mỹ thuật và đời sống quanh mình. 

 

Kỳ tuyển chọn Nghệ thuật 2021-2022 sẽ bao gồm 03 vòng thi: Vòng sơ loại, Vòng đánh giá và Vòng 

phỏng vấn. Trong đó, Vòng sơ loại sẽ được tổ chức theo hình thức nhận hồ sơ trực tuyến thông qua 

Phiếu đăng ký Tuyển chọn của Trung tâm GATE. Vòng đánh giá và Vòng phỏng vấn sẽ được tổ 

chức đánh giá trực tiếp. 

2. Hồ sơ đăng ký Kỳ tuyển chọn Nghệ thuật 2021-2022 

Bộ hồ sơ tài năng là bộ tài liệu bao gồm các văn bản, bằng chứng cần thiết để Học sinh ứng tuyển 

vào chương trình GATE, hay nói cách khác, là cơ hội để Học sinh bộc lộ tất cả tài năng, đam mê 

và thể hiện cá tính, sự khác biệt và nổi bật của mình. Bộ hồ sơ tài năng gồm:  

● Bài luận cá nhân: Bài viết thể hiện được niềm đam mê, cá tính riêng và sự quan tâm đến 

lĩnh vực mà Học sinh đăng ký, qua đó Trung tâm sẽ thấy được Học sinh khác biệt và nổi bật 

hơn so với các thí sinh khác như thế nào và định hướng của bản thân Học sinh đối với lĩnh 

vực mình đang ứng tuyển. 

● Bộ dẫn chứng Tài năng: Học sinh cần chuẩn bị 1 clip trình diễn hát mộc đối với phần dự 

thi là ca hát hoặc độc tấu với phần dự thi là nhạc cụ. Clip này phải là clip chưa được mang 

đi dự thi hay công bố ở bất cứ một cuộc thi nào khác. Kèm theo đó, Học sinh có thể gửi hình 

scan của bảng điểm hoặc giải thưởng nổi bật đính kèm trong Bộ Dẫn chứng Tài năng này. 
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PHẦN 02:  

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN 

Phần hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký Tuyển chọn này sẽ bao gồm 03 nội dung: Hướng dẫn 

thực hiện bài luận cá nhân; Hướng dẫn thực hiện Portfolio; Hướng dẫn thực hiện Minh chứng khác. 

Các cấu phần trên sẽ giúp Học sinh hoàn tất bộ hồ sơ đăng ký Tuyển chọn của mình. 

A. Hướng dẫn thực hiện bài luận cá nhân  

Với phần này, Học sinh sẽ thực hiện bài luận cá nhân bằng cách trả lời 02 câu hỏi do Trung tâm 

GATE đưa ra. Bằng việc trả lời 02 câu hỏi này, Học sinh sẽ thể hiện quan điểm của mình về lĩnh vực 

tài năng mà Học sinh đăng ký. Sau đây, văn bản sẽ hướng dẫn Học sinh thực hiện bài luận cá nhân 

của mình. 

1. Đề bài luận cá nhân  

Câu 01: Con nhận định như thế nào về vai trò của Âm nhạc đối với đời sống xã hội? 

Câu 02: Cá nhân con đã tiếp cận với Âm nhạc ở mức độ nào, nó đã tác động đến con như thế nào 

và bản thân con có những suy nghĩ gì với các tác động đó? 

2. Yêu cầu chung đối với bài luận cá nhân  

Những yêu cầu chung của bài luận cá nhân bao gồm:  

● Nội dung: Học sinh cần trả lời câu hỏi để hoàn thành Bài luận Cá nhân. Bài luận cá nhân là 

một cơ hội quan trọng để Học sinh bộc lộ rõ nét niềm đam mê Âm nhạc và phong cách 

sáng tạo riêng của bản thân, qua đó Trung tâm sẽ thấy được vì sao Học sinh khác biệt và 

nổi bật hơn so với các thí sinh khác. Trung tâm muốn lắng nghe chia sẻ từ chính bản thân 

Học sinh về trải nghiệm Âm nhạc, bên cạnh những bằng chứng tài năng khác như điểm số, 

giải thưởng, hay nhận xét của giáo viên.  

● Hình thức: Học sinh có thể viết các câu trả lời thành một bài luận hoàn chỉnh, hoặc viết riêng 

từng câu trả lời thành 2 bài luận nhỏ khác nhau, không quan trọng thứ tự. 

● Ngôn ngữ: Trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; 

● Số từ: Bài viết dao động từ 500 - 750 từ; câu trả lời cho câu hỏi cần đạt ít nhất là 250 từ; 

● Định dạng văn bản: Font Calibri, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5, có cách đoạn, căn lề 2.54 cm.  
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3. Hướng dẫn chi tiết bài luận cá nhân 

3.1 Hướng dẫn chung 

● Bắt đầu sớm. Con hãy cho bản thân đủ thời gian để có thể làm đủ 3 bước (1) chuẩn bị, (2) 

viết văn chỉn chu, và (3) chỉnh sửa. 

● Chọn chủ đề. Con có thể xem phần hướng dẫn chi tiết để lên ý tưởng và định hình bài viết. 

Tuy nhiên, con hoàn toàn có thể trả lời theo ý riêng của con mà không cần theo phần gợi ý. 

● Câu văn có sức thuyết phục. Câu trả lời không nên mang tính liệt kê các thành tích, giải 

thưởng, các hoạt động hoặc tác phẩm mà con từng tham gia/ thực hiện. Con có thể thử mở 

rộng ý bằng cách sử dụng các ví dụ cụ thể và riêng biệt để làm rõ quan điểm của mình. 

● Sử dụng ngôi thứ nhất để xưng hô trong bài luận. Con nên sử dụng ngôi thứ nhất 

(Tôi/Em/Con) để thể hiện quan điểm cá nhân trong câu trả lời của mình. Qua đó, Trung tâm 

GATE có thể hiểu hơn về tính cách, tài năng, thành tích và tiềm năng phát triển của con.  

● Đọc lại bài và chỉnh sửa. Bài luận của con sẽ không bị chấm điểm về ngữ pháp, chính tả 

hoặc cấu trúc câu, tuy nhiên con nên đảm bảo bài luận được viết một cách rõ ràng, dễ hiểu. 

Do giới hạn của bài luận cá nhân, có lẽ con sẽ không thể trình bày tất cả những gì mình 

muốn, vì vậy hãy trình bày vấn đề một cách súc tích, ngắn gọn, tập trung vào điều quan 

trọng nhất mà con muốn chia sẻ. 

3.2 Hướng dẫn chi tiết 

Sau đây là gợi ý giúp Học sinh lên ý tưởng bài viết; không cần viết tất cả gợi ý này. 

Câu 01: Con nhận định như thế nào về vai trò của Âm nhạc đối với đời sống xã hội? 

Đối với câu hỏi này, con hãy cho Trung tâm GATE hiểu thêm về quan điểm của bản thân con về vai 

trò của âm nhạc đối với các khía cạnh đời sống của mình. Âm nhạc đóng vai trò thế nào trong đời 

sống xã hội: âm nhạc là để tô điểm cho đời sống; âm nhạc giúp cho con người thư giãn; âm nhạc 

giúp xã hội định hướng thẩm mỹ và nâng cao nhận thức cho xã hội về cái đẹp; hay âm nhạc dùng 

để phản ánh thực trạng cuộc sống. 

Câu 02: Cá nhân con đã tìm đến với âm nhạc như thế nào, nó đã tác động đến con như thế nào và 

bản thân con có những suy nghĩ gì với những tác động đó? 

Đối với câu hỏi này, Học sinh có thể nêu ra bối cảnh tiếp xúc với âm nhạc, qua đó khơi dậy niềm 

yêu thích với âm nhạc của mình (có thể là tham dự một buổi trình diễn; tiếp xúc với người làm trong 

âm nhạc). Học sinh có thể kể thêm về bối cảnh tiếp xúc đó đã tác động thế nào đến tình yêu đối với 

âm nhạc của bản thân và góc nhìn của con về Âm nhạc. 
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B. Hướng dẫn thực hiện Portfolio 

1. Yêu cầu chung  

Phần Video là cấu phần bắt buộc trong hồ sơ ứng tuyển. Yêu cầu chung của cấu phần này là video 

phải được thực hiện không qua chỉnh sửa. 

1.1 Hướng dẫn: 

● Học sinh nên tập nhiều lần trước khi quay, tránh bị rối và vấp. 

● Học sinh nên chú ý trang phục chỉnh tề, gọn gàng, góc quay có ánh sáng tốt. 

● Học sinh có thể đứng hoặc ngồi khi trình diễn, chú ý thẳng lưng khi quay video.  

● Học sinh phải thuộc lời bài hát/ giai điệu. 

1.2 Yêu cầu đối với video:  

● Thời lượng: không quá 07 phút. (bao gồm phần Giới thiệu, Trình diễn và Kết thúc). Phần 

giới thiệu ko quá 02 phút và phần trình bày không quá 05 phút. 

● Số lượng: 01 video. 

● Về Âm thanh: video nên được thu âm với âm thanh mộc (thu cùng với nhạc nền nếu trình 

diễn thanh nhạc, không qua chỉnh sửa), khuyến khích sử dụng các thiết bị có chất lượng thu 

âm, ghi hình tốt. 

● Về Kỹ thuật quay:  

○ Học sinh nên quay với chân máy hoặc có người hỗ trợ quay để tránh rung lắc. Học 

sinh nên sử dụng micro của camera (điện thoại hoặc laptop; không được sử dụng 

micro riêng). 

○ Khi quay video, Học sinh nên chú ý độ phân giải video là 1920x1080 pixels.  

○ Góc quay của video nên là góc trực diện và đầy đủ ánh sáng. Video quay rõ mặt đối 

với thanh nhạc hoặc rõ ngón tay chơi nhạc cụ và biểu cảm gương mặt đối với nhạc 

cụ. Học sinh chỉ quay 1 lần liên tục không cắt ghép, điều chỉnh.  
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2. Yêu cầu nội dung video với Thanh nhạc 

Nội dung video nên có 03 phần: Giới thiệu, Trình diễn và Kết thúc.  

● Phần Giới thiệu: Học sinh nên có phần tự giới thiệu bản thân và tác phẩm sẽ dự thi.  

● Phần Trình diễn: Học sinh sẽ trình bày tác phẩm (ca khúc hoặc bản nhạc của mình). 

● Phần Kết thúc: Học sinh nên có phần chào kết thúc và cảm ơn người nghe hoặc Học sinh 

có thể trình bày ngắn gọn cảm xúc sau khi biểu diễn.  

Học sinh có thể chọn 01 ca khúc với ngôn ngữ bất kỳ mà Học sinh tự tin nhất nhưng phải mang chủ 

đề và nội dung phù hợp lứa tuổi, không quá tiêu cực. Trong quá trình đánh giá, Trung tâm GATE 

không có sự phân biệt giữa các ngôn ngữ của bài hát. Học sinh nên chọn 01 ca khúc/ tác phẩm với 

mức độ khó phù hợp với khả năng của mình.  

3 Yêu cầu nội dung video với Nhạc cụ 

Nội dung video nên có 03 phần: Phần giới thiệu; phần Trình diễn và phần kết thúc. 

● Phần Giới thiệu: Học sinh nên có phần tự giới thiệu bản thân và tác phẩm sẽ dự thi. Phần 

giới thiệu tác phẩm cần nêu rõ tên tác phẩm và người sáng tác.  

● Phần Trình diễn: Học sinh sẽ trình bày tác phẩm (ca khúc hoặc bản nhạc của mình). 

● Phần Kết thúc: Học sinh nên có phần chào kết thúc và cám ơn người nghe hoặc con có thể 

trình bày ngắn gọn cảm xúc sau khi biểu diễn. Học sinh trình bày vì sao mình lại thích chơi 

nhạc cụ này; định hướng phát triển khi chơi nhạc cụ này. 

C. Hướng dẫn thực hiện minh chứng khác 

Trong phần minh chứng khác của các hồ sơ ứng tuyển Kỳ tuyển chọn Mỹ thuật 2021-2022, Trung 

tâm GATE chỉ chấp nhận các bản mềm của minh chứng. Đó có thể là giấy khen, giấy chứng nhận, 

cúp, huy chương. Học sinh scan, chụp ảnh và gửi file mềm theo hướng dẫn về Trung tâm GATE. 

Ảnh phải được scan hoặc chụp góc chính diện với ánh sáng ban ngày. Đối với giấy khen, giấy chứng 

nhận phải chụp rõ các góc và rõ họ tên người được trao. 
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PHẦN 03:  

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ 

1. Mẫu Đăng ký Tuyển chọn 

1.1 Giới thiệu chung 

Đơn đăng ký thông tin là nơi Học sinh sẽ giới thiệu cho Trung tâm GATE biết về Học sinh, lĩnh vực 

tài năng Học sinh muốn đăng ký cũng như một số cách Trung tâm GATE có thể liên lạc với Học sinh 

trong suốt quá trình Tuyển chọn. Đơn Đăng ký Tuyển Chọn 2021-2022 bao gồm 02 nội dung chính: 

(1). Đơn đăng ký thông tin. 

(2).  Hồ sơ tài năng. 

Mỗi phần đăng ký sẽ có hướng dẫn chi tiết, Học sinh chỉ có thể điền form khi đăng nhập với email 

do Vinschool cung cấp. Mỗi Học sinh chỉ được đăng ký 01 lần, hệ thống và Trung tâm GATE sẽ từ 

chối xem xét các học sinh đăng ký trên 01 hồ sơ. Trong quá trình đăng ký, Học sinh cần đảm bảo 

internet ổn định vì nếu thoát khỏi form đăng ký trong suốt quá trình đăng ký, Học sinh sẽ phải đăng 

ký từ đầu khi đăng nhập lại. Học sinh cần phải theo sát hướng dẫn để tránh những sai sót dẫn đến 

việc hồ sơ của Học sinh không đến được Trung tâm GATE. 

1.2 Hướng dẫn chi tiết form Đăng ký Tuyển chọn 

Đơn Đăng ký Tuyển Chọn 2021-2022 bao gồm 02 nội dung chính:  

(1) Đơn đăng ký thông tin cá nhân bao gồm 09 mục bắt buộc phải điền đầy đủ: 

1. Lĩnh vực đăng ký tuyển chọn. 

2. Cơ sở Vinschool đang theo học. 

3. Mã số học sinh của thí sinh. 

4. Họ và tên Học sinh. 

5. Lớp đang theo học. 

6. Địa chỉ email liên lạc chính (Học sinh vui lòng gửi địa chỉ liên lạc email thường xuyên sử 

dụng để BTC liên lạc khi cần thông báo các vòng tiếp theo) 

7. Số điện thoại liên lạc. 

8. Địa chỉ email của bố/mẹ. 

9. Số điện thoại của bố/mẹ. 
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(2).  Hồ sơ tài năng 

Hồ sơ Tài năng bao gồm 03 nội dung:  

1. Personal statement (Tuyên ngôn cá nhân);  

2. Portfolio tác phẩm;  

3. Những minh chứng khác.  

Sau khi hoàn thành Hồ sơ, Học sinh làm theo đúng hướng dẫn tại mục 02 của Phần 03 cẩm nang 

này, chọn chế độ công khai của tất cả các hồ sơ; đặt tên đúng theo format quy định của Trung tâm 

GATE, gửi link nguyên gốc (không rút gọn link); gửi link đúng các mục yêu cầu hồ sơ và bấm Submit 

(Gửi) là đã hoàn tất hồ sơ đăng ký Tuyển chọn của mình. 

2. Hướng dẫn cách lưu trữ hồ sơ 

Khi đã hoàn thành, Học sinh lưu trữ Portfolio dưới dạng một thư mục trên Google Drive của mình. 

Sau đó, Học sinh điền đường link của thư mục đó vào Form Đăng ký tham gia Kỳ tuyển chọn Tài 

năng Nghệ thuật The Creative Journey.  

Lưu ý: Trung tâm GATE chỉ tiếp nhận Bộ hồ sơ Học sinh tiềm năng thông qua một địa chỉ duy nhất 

là Form Đăng ký tham gia Kỳ tuyển chọn Tài năng Nghệ thuật The Creative Journey. Những Hồ sơ 

nộp qua các hình thức khác đều sẽ được xem là không hợp lệ. 

Giai đoạn 01: Tạo thư mục trên Google Drive 

Bước 1: Đầu tiên, Học sinh truy cập vào Google 

Drive của mình. Học sinh đăng nhập vào Gmail, rồi 

click vào biểu tượng nhiều ô vuông và chọn biểu 

tượng “Drive”. 
 

Bước 2: Chọn “Mới” -> “Thư mục" để tạo thư mục.  

 

Bước 3: Học sinh tạo thư mục mới và đặt tên thư mục theo mẫu sau (bằng tiếng Việt có dấu): 

[MSHS]-[Lĩnh vực]-Họ & Tên-[Vinschool campus]. 

Ví dụ: VS012345- Mỹ thuật- Nguyễn XX-Times City 

Trong thư mục mới sẽ bao gồm: 1 thư mục Portfolio và 1 file Bài luận cá nhân. 
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Giai đoạn 02: Thêm Bài luận cá nhân, Bộ Dẫn chứng Tài năng vào Thư mục 

Bước 1: Học sinh kiểm tra lại định dạng và tên 

của Bài luận cá nhân và Bộ Dẫn chứng Tài năng. 

Học sinh đặt tên theo lưu ý sau: 

● Bài luận cá nhân: Lưu dạng PDF. Tên file 

theo mẫu sau (TV có dấu): Bài luận - 

[Mã Học sinh] - [Họ tên] 

● Tạo thêm 1 thư mục Portfolio trong thư 

mục đó để lưu trữ: Các ảnh, bản scan 

những dẫn chứng, thư mục này đặt theo 

mẫu sau (bằng tiếng Việt có 

dấu):Portfolio - [Mã Học sinh] - [Họ tên]  

Bước 2: Học sinh đăng tải bài luận cá nhân và 

Portfolio lên Google Drive. Chọn “Mới” -> “Tải tệp 

lên”. 
 

Bước 3: Học sinh chọn tài liệu cần đăng tải và 

nhấn"Open". 

 

Giai đoạn 03: Cài chế độ công khai cho thư mục và nhận đường link 

Bước 1: Học sinh nhấp chuột phải vào thư 

mục vừa tạo, chọn “Chia sẻ” để nhận đường 

link của thư mục. 
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Bước 2: Học sinh chọn chế độ "Bất kỳ ai có 

đường liên kết/ Anyone with the link" và nhấn 

“Sao chép liên kết” để sao chép đường link 

chứa thư mục. 
 

Bước 3: Cuối cùng, Học sinh dán link đã sao 

chép vào Đơn đăng ký. 

 

 

 


