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Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/
TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp 

hành Trung ương (khóa XI) về đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, được sự đồng ý của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN đã 

triển khai đổi mới tuyển sinh đại học 
chính quy năm 2015 theo hướng 

đánh giá năng lực (ĐGNL) người học 
để xét tuyển vào các ngành đào tạo. 
Kỳ thi đã được tổ chức thành công, 

đạt được các mục tiêu đề ra. 

Bản tin ĐHQGHN đã có cuộc phỏng 
vấn PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Phó 

Giám đốc ĐHQGHN để khái quát lại 
một số nét lớn về kỳ tuyển sinh đại học 

chính quy của ĐHQGHN năm 2015.

Ông có thể nêu vài ý kiến đánh giá chung  kỳ tuyển sinh đại học 
chính quy của ĐHQGHN năm 2015 vừa qua?

ĐHQGHN tiên phong thực hiện đổi mới tuyển sinh theo hướng 
ĐGNL cho nên những bước đi ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, 
thách thức. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều 
kiện theo yêu cầu của phương án thi, với tinh thần quyết tâm cao 
của toàn thể cán bộ và sinh viên ĐHQGHN, kỳ thi tuyển sinh ĐH 
chính quy năm 2015 đã thành công, đạt các mục tiêu đề ra: an 
toàn, chất lượng, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đúng quy chế, tạo 
được sự đồng thuận và hưởng ứng của toàn xã hội; đánh giá toàn 
diện năng lực người học; khách quan, chính xác, công bằng, minh 
bạch, thuận tiện; công bố kết quả nhanh; giảm chi phí, giảm áp 
lực cho thí sinh, gia đình thí sinh và xã hội... Nhờ vậy, ĐHQGHN đã 
tuyển được những sinh viên có chất lượng; nâng cao chất lượng 
giáo dục đại học và thương hiệu của ĐHQGHN. Thành công của 
kỳ thi đã góp phần thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục của 
Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng đã đem lại những bài học kinh 
nghiệm quý báu trong công tác tổ chức và phối hợp giữa ĐHQGHN 
với các bộ ngành và các địa phương, tạo tiền đề vững chắc cho việc 
đẩy nhanh lộ trình triển khai đổi mới tuyển sinh theo phương thức 
ĐGNL một cách đầy đủ và sâu sắc hơn trong các năm tiếp theo.

Để kỳ thi tuyển sinh của ĐHQGHN năm 2015 được tổ chức 
thành công, đạt được các mục tiêu đề ra như vậy ông cho biết 
ĐHQGHN đã chuẩn bị cho kì thi này như thế nào?

Để tổ chức tốt kỳ thi, ĐHQGHN đã chuẩn bị chu đáo về mọi 
mặt. Trong đó, đã xây dựng bộ đề nguồn thi ĐGNL theo quy trình 
chuẩn, tổ chức thẩm định độc lập nhiều vòng, tiến hành phân tích, 
đánh giá kết quả thử nghiệm bằng phần mềm chuyên dụng theo 
lý thuyết khảo thí hiện đại; Ban hành cấu trúc, dạng thức đề thi 
ĐGNL; Công bố mẫu bài thi ĐGNL trên website của ĐHQGHN và 
của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN để giúp thí sinh làm quen cấu 
trúc, dạng thức bài thi ĐGNL, cách thức làm bài, thao tác máy tính. 
ĐHQGHN cũng đã sớm ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH chính 
quy; Hướng dẫn công tác thi và tuyển sinh ĐH chính quy năm 2015 

Bảo HâN (thực hiện)

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn
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cùng các quy định khác đối với cán bộ coi thi và thí 
sinh. Bên cạnh đó, ĐHQGHN đã chuẩn bị chu đáo 
địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị với quy mô 
436 phòng thi ngoại ngữ, 266 phòng thi ĐGNL, sử 
dụng 12.203 máy tính, 62 máy chủ, 19 máy phát 
điện và đội ngũ nhân lực làm công tác thi.

Công tác xét tuyển chu đáo như vậy chắc hẳn 
việc tổ chức thi đạt được kết quả đúng như mong 
đợi thưa ông?

Năm 2015, ĐHQGHN đã tổ chức 2 đợt thi ĐGNL 
tại 7 tỉnh/thành phố, gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, 
Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà 
Nẵng. Đợt 1 diễn ra trong 4 ngày với 8 ca thi từ 30/5 
đến 02/6, đợt 2 được tổ chức trong 6 ngày với 12 
ca thi từ 01/8 đến 06/8. Tổng số thí sinh đăng ký dự 
thi (2 đợt) là 62.255, số thí sinh dự thi là 54.200, đạt 
87,06%. Riêng đợt 1 có tổ chức thi môn Ngoại ngữ 
ngày 30/5/2015 tại 17 điểm thi.

Cả hai đợt thi có 13 thí sinh bị đình chỉ thi do 
mang điện thoại vào phòng thi, không có thí sinh 

bị kỷ luật do quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi; 
không có giám thị bị kỷ luật do vi phạm quy chế thi.

Kết thúc mỗi đợt thi, ĐHQGHN đều đã tiến hành 
phân tích dữ liệu điểm thi ĐGNL. Theo thống kê đợt 
1: Tổng số thí sinh đạt từ 70 điểm trở lên là 70,02%. 
Thí sinh đạt từ 70 đến 75 điểm có 6.750 thí sinh; từ 
76 đến 79 điểm là 4.597 thí sinh; 6.404 thí sinh đạt 
từ từ 80 đến 85 điểm; 54 thí sinh có điểm từ 120 
đến 125; 3 thí sinh đạt từ 126 đến 128 điểm. 

Kết quả phân tích điểm thi đợt 2: Số thí sinh có 
điểm từ 70 trở lên là 5.735, đạt 52,9%. Điểm trung 
bình thi đợt 2 là 72.19; Có 293 thí sinh đạt từ 100 
trở lên, đạt 5,1%; Thí sinh đạt điểm cao nhất đợt 2 
là 122 điểm.

Phân tích số liệu cả hai đợt thi cho thấy có 3.261 
thí sinh đã tham dự cả 2 đợt thi, trong đó điểm thi 
trung bình của các thí sinh thi lần 2 cao hơn lần thứ 
nhất 1,6 điểm (tổng 140 điểm). Đặc biệt có hơn 
10% thí sinh dự thi lần 2 nhưng điểm số hầu như 
không đổi so với lần 1; 69,7% số thí sinh dự thi lần 
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2 có điểm số nằm trong khoảng dao 
động 5% so với điểm thi lần 1. Đây là 
minh chứng quan trọng phản ánh khách 
quan và đúng thực lực của thí sinh dự thi 
ĐGNL theo lý thuyết khảo thí hiện đại.

 Để có đánh giá sự tương đồng, khách 
quan, toàn diện về kỳ thi, ĐHQGHN đã 
tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 1.385 
sinh viên vừa nhập học tại các đơn vị 
thuộc ĐHQGHN (Trường ĐH Khoa học 
Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại Ngữ, 
Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh 
tế, Khoa Y Dược). Những sinh viên này 
đã tham gia kỳ thi ĐGNL và kỳ thi trung 
học phổ thông (THPT) quốc gia. Kết quả 
khảo sát trình bày ở Hình 2 cho thấy phổ 

điểm khá phù hợp giữa hai hình thức thi; 
sinh viên có điểm thi ĐGNL cao thì có 
điểm thi THPT (tổ hợp ba môn theo khối) 
cao. Tuy nhiên vẫn có trường hợp sinh 
viên đạt điểm thi THPT (tổ hợp ba môn 
theo khối) cao nhưng điểm thi ĐGNL 
thấp, điều này phản ánh tính khách 
quan của kỳ thi ĐGNL.

ĐHQGHN sẽ đề nghị Bộ Giáo dục và 
đào tạo cho phép thí sinh đạt ngưỡng 
đảm bảo chất lượng đầu vào của 
ĐHQGHN được công nhận tốt nghiệp 
THPT.

Thế còn với công tác xét tuyển thì sao 
thưa ông?

Các hội đồng tuyển sinh sử dụng 

chung phần mềm xét tuyển của 
ĐHQGHN. Phần mềm kết nối với dữ liệu 
thi, cho phép các hội đồng tuyển sinh 
nhập dữ liệu nhanh chóng, chính xác và 
dễ dàng kết xuất dữ liệu để đưa thông 
tin đăng ký xét tuyển lên website. Do có 
sự liên thông trong ĐHQGHN nên phần 
mềm cho phép kiểm soát được việc nộp 
và rút hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí 
sinh. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 
vào của ĐHQGHN là 70/140 điểm đối 
với bài thi ĐGNL và 6,0/10,0 đối với môn 
thi ngoại ngữ. Các hội đồng tuyển sinh 
xác định điểm ngưỡng ứng tuyển vào 
các ngành học của đơn vị và tổ chức cho 
thí sinh đăng ký xét tuyển. Đợt nhận hồ 
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sơ xét tuyển thứ nhất diễn ra từ 08/6 
đến 25/6/2015, đợt 2 kết thúc trước 
05/09/2015. Tổng số hồ sơ đăng ký xét 
tuyển vào các đơn vị thuộc ĐHQGHN là 
28.793 hồ sơ. Danh sách thí sinh đăng 
ký xét tuyển được các đơn vị cập nhật 
thường xuyên và đăng tải trên website 
của đơn vị theo đúng quy định là 3 ngày/
lần.

Căn cứ chỉ tiêu được giao, phương 
án tuyển sinh được ĐHQGHN phê duyệt 
và số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển 
vào từng ngành của từng đơn vị, các 
hội đồng tuyển sinh đã xây dựng điểm 
ngưỡng tuyển đầu vào theo đúng mục 
tiêu đảm bảo chất lượng. Điểm ngưỡng 
tuyển theo kết quả thi ĐGNL thấp nhất 

là 75 (là các ngành khoa học cơ bản khó 
tuyển như ngành Triết học, Khí tượng, 
Thủy văn, Hải dương học, Kỹ thuật 
địa chất, Khoa học đất); điểm ngưỡng 
tuyển cao nhất là 111,5 (ngành Y đa 
khoa); nhiều ngành có điểm ngưỡng 
tuyển trên 100,0. Đối với các ngành 
ngoại ngữ, điểm ngưỡng tuyển theo kết 
quả thi ngoại ngữ thấp nhất là 7,0/10,0 
và cao nhất là 8,375/10,0.

Ngay sau khi có kết quả thi THPT 
quốc gia, các đơn vị đào tạo đã chủ 
động lên kế hoạch triệu tập thí sinh 
trúng tuyển đợt 1. Các đơn vị đều triển 
khai nhập học theo kế hoạch. Năm 
2015, ĐHQGHN tuyển được 4.988 
sinh viên, đạt 80,71% so với chỉ tiêu. 
Nguyên nhân là do chỉ tiêu tuyển sinh 
ĐH chính quy năm 2015 của ĐHQGHN 
được xây dựng trước khi ĐHQGHN tiến 
hành quy hoạch lại các ngành, chuyên 
ngành đào tạo, một số ngành khoa học 
cơ bản đặc thù không thực sự hấp dẫn 
người học nhưng chỉ tiêu còn cao; tỷ 
lệ thí sinh ảo nhiều do thí sinh dự thi 
ĐGNL vẫn thi kỳ thi THPT quốc gia, vẫn 
đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH 
khác theo phương án tuyển sinh của Bộ 
GD&ĐT nên khó dự báo tỷ lệ thí sinh 
nhập học vào các đơn vị của ĐHQGHN; 
nguồn tuyển sinh của ĐHQGHN chỉ giới 
hạn trong phạm vi thí sinh dự thi ĐGNL 
và môn ngoại ngữ của ĐHQGHN; đặc 
biệt, để đảm bảo chất lượng đào tạo, 
ĐHQGHN đã không hạ điểm xét tuyển.

Khóa tuyển sinh QH-2015 đã nhập 
học và tổ chức đào tạo học kỳ đầu 
tiên. Nhiều cán bộ giảng viên đánh giá 
tích cực về một thế hệ sinh viên năng 
động, khá toàn diện đang theo học tại 
ĐHQGHN.

Từ những kết quả đạt được thì 
ĐHQGHN có phương hướng tuyển sinh 
đại học chính quy năm 2016 như thế 
nào?

Năm 2016, trên cơ sở những kết quả 
đã đạt được năm 2015, ĐHQGHN tiếp 
tục tổ chức thi ĐGNL và ngoại ngữ để 
xét tuyển vào các ngành học theo hướng 
ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thiện. 
Trong đó, sẽ xem xét điều chỉnh một số 
quy định, chính sách về thi và xét tuyển 

nhằm tuyển được nhiều thí sinh có chất 
lượng đầu vào tốt và đảm bảo quyền lợi 
người học. Công tác tổ chức thi sẽ được 
tiến hành làm nhiều đợt, trước tháng 6 
năm 2016.  

ĐHQGHN sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn 
thiện ngân hàng đề thi, đồng thời bổ 
sung bài thi ĐGNL ngoại ngữ trên máy 
tính thuộc hệ thống phần mềm tổ chức 
thi. Các câu hỏi được sàng lọc để loại bỏ 
những câu hỏi chưa thực sự phù hợp, 
đồng thời cập nhật, phát triển thêm câu 
hỏi mới. Số lượng câu hỏi lớn để tổ hợp 
thành đề thi riêng cho từng thí sinh trong 
các đợt thi. Đề thi của thí sinh đảm bảo 
tương đồng về độ khó, áp dụng việc tính 
điểm có tính hệ số cho các câu hỏi khó. 
Bên cạnh đó, ĐHQGHN sẽ tiếp tục tổ 
chức thi tại nhiều tỉnh và thành phố. Thí 
sinh đăng ký dự thi qua mạng Internet 
và sẽ chọn đợt thi, địa điểm thi phù hợp 
(thông tin chi tiết về công tác tuyển sinh 
năm 2016 của ĐHQGHN sẽ được công 
bố trên các phương tiện thông tin đại 
chúng trong  tháng 01 năm 2016).

ĐHQGHN sẽ xây dựng kế hoạch tổ 
chức xét tuyển phù hợp với kế hoạch tổ 
chức thi. Thời gian đăng ký xét tuyển, xét 
tuyển và nhập học sẽ được lên kế hoạch 
hợp lý, phù hợp với thực tế của các đơn 
vị đào tạo. Từ năm 2016, ĐHQGHN bổ 
sung chức năng xét tuyển trực tuyến để 
tạo điều kiện thuận lợi cho người học. 

Bài học rút ra từ kì thi tuyển sinh đợt 
này là gì thưa ông?

Trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ phát 
huy các ưu điểm, tiếp thu ý kiến của các 
nhà chuyên môn, các nhà giáo, thí sinh, 
xã hội và rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm 
2015 để tiếp tục bổ sung, điều chỉnh 
Đề án đổi mới tuyển sinh, hoàn thiện 
các điều kiện cơ sở vật chất, bộ cơ sở 
dữ liệu đề nguồn, thời gian và quy trình 
tổ chức thi, phương thức xét tuyển, thời 
gian nhập học theo hướng thuận lợi cho 
người học.

Xin cảm ơn ông!
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