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1. CƠ SỞ PHÁP LÝ, LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC TIỄN 

1.1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Nghị quyết 29/NQ-TW ngày ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/ NĐ- CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về Đại học quốc gia; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-

ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 

2015 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Công văn số 1286/BGDĐT-

KTKĐCLGD ngày 19 tháng 3 năm 2015; 

 Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng đề án tuyển sinh đại học chính quy áp dụng 

từ năm 2016 theo các nội dung được trình bày chi tiết dưới đây. 

1.2. Luận cứ khoa học và kết quả thực tiễn  

          Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức đánh giá năng lực thí điểm 

năm 2014 và triển khai tuyển sinh chính thức bậc đại học chính quy năm 2015. 

1.2.1. Tổ chức thí điểm năm 2014 

Năm 2014, sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt Đề án, 

ĐHQGHN đã áp dụng phương thức tuyển chọn theo đánh giá năng lực (ĐGNL) để thí 

điểm tuyển sinh các chương trình đào tạo cử nhân tài năng, tiên tiến, chất lượng cao, 

chuẩn quốc tế đối với các thí sinh đã trúng tuyển vào ĐHQGHN qua kỳ thi tuyển sinh 

đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức. Kết quả tuyển sinh cho thấy: những thí sinh đạt trên 

100 điểm bài thi ĐGNL đều có điểm thi đại học từ 23,5 trở lên. Thí sinh thủ khoa kỳ 

thi ba chung của ĐHQGHN (27,5/30) đồng thời cũng thuộc nhóm thủ khoa bài thi 

ĐGNL (131/140); hơn 90% thí sinh đạt từ 70/140 điểm.  
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Những kinh nghiệm từ việc tổ chức triển khai thi ĐGNL năm 2014 cho sinh 

viên các chương trình tài năng, chất lượng cao, chuẩn quốc tế là những bài học quý 

báu để ĐHQGHN triển khai tuyển sinh theo ĐGNL bậc đại học trong năm 2015 và 

tiếp tục phát triển toàn diện đề án tuyển sinh năm 2016. 

1.2.2. Tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2015 

Năm 2015, ĐHQGHN đã tổ chức 2 đợt thi ĐGNL để xét tuyển vào đại học 

chính quy 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 30/5/2015 

đến 02/6/2015, đợt 2 được tổ chức trong 6 ngày với 12 ca thi từ 01/8/2015 đến 

06/8/2015. 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 vào ngày 30/5/2015 tại 

17 điểm thi.  

1.2.3. Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2015 

Kết thúc mỗi đợt thi, ĐHQGHN 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. Phổ điểm thi ĐGNL đợt 1 được trình bày ở hình 1. 

 

 

 

Hình 1.Phổ điểm phân bố kết quả điểm thi ĐGNL đợt 1 năm 2015 

  



4 
 

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% và 

bài thi đạt điểm cao nhất đợt 2 là 122/140. 

Phân tích số liệu cả hai đợt thi nhận thấy có 3.261 thí sinh đã tham dự cả 2 đợt, 

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 2 có điểm số nằm trong khoảng 

dao động sai số 5%. 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. 

 

 

Hình 2. Mối tương quan điểm thi ĐGNL và điểm thi THPT quốc gia khảo sát 

ngẫu nhiên từ 1.385 sinh viên nhập học ĐHQGHN năm 2015 

Để có đánh giá khách quan, toàn diện về kỳ thi, ĐHQGHN đã tiến hành khảo sát 

ngẫu nhiên 1.385 sinh viên nhập học tại các đơn vị thuộc ĐHQGHN (Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế và 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 cho thấy phổ điểm khá phù hợp giữa hai hình thức thi; sinh 

viên có điểm thi ĐGNL cao thì có điểm thi THPT cao (tổ hợp ba môn theo khối). Kết 

quả phân tích từ hình 2 là luận cứ khoa học vững chắc khẳng định tính chính xác, 

toàn diện của việc ĐGNL người học thông qua bài thi ĐGNL chung.  

Kết quả phân tích cho thấy phương thức tuyển sinh theo ĐGNL phù hợp với nội 

dung của chương trình giáo dục phổ thông đang được giảng dạy ở Việt Nam. 
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1.2.4. Công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2015 

ĐHQGHN tuyển sinh theo các hình thức: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét 

tuyển thẳng và xét tuyển. Xét tuyển thẳng đối tượng là học sinh các trường THPT 

chuyên trong và ngoài ĐHQGHN được thực hiện theo quy định đặc thù trong đào tạo 

liên thông bậc THPT chuyên và bậc đại học ở ĐHQGHN. Đối với đối tượng tuyển 

sinh từ nguồn tuyển dự thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức, ĐHQGHN quy định ngưỡng 

đảm bảo chất lượng đầu vào, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) của các đơn vị đào tạo xây 

dựng phương án xét tuyển và trình ĐHQGHN phê duyệt. Các HĐTS sử dụng chung 

phần mềm xét tuyển của ĐHQGHN. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của 

ĐHQGHN là 70/140 điểm đối với bài thi ĐGNL và 4,0/10,0 đối với môn thi ngoại 

ngữ. Các HĐTS xác định điểm ngưỡng ứng tuyển vào các ngành học của đơn vị và tổ 

chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT).  

Năm 2015, ĐHQGHN tuyển được 4.988 sinh viên, đạt 80,71% chỉ tiêu. Khóa 

tuyển sinh QH-2015 đã nhập học và tổ chức đào tạo học từ  ngày 05/9/2015. 

1.2.5. Đánh giá chung về kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 ở ĐHQGHN 

Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 của ĐHQGHN đã diễn ra đúng 

kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, hiệu quả, nhận được sự đồng thuận lớn của 

xã hội và đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể: góp phần hạn chế việc học lệch, học tủ, hạn 

chế tối đa tiêu cực trong thi cử, kết quả đánh giá khách quan, chính xác và tin cậy, kỳ 

thi nhận được sự hưởng ứng cao của thí sinh và xã hội, kỳ thi tiết kiệm cho xã hội và 

gia đình thí sinh1. 

Căn cứ vào cơ sở pháp lý, luận cứ khoa học và kết quả áp dụng đề án tuyển 

sinh năm 2015, ĐHQGHN tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phương thức tuyển sinh 

năm 2016 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt nam, nâng 

cao năng lực tự chủ, chất lượng đào tạo của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN và tiếp 

tục đẩy mạnh công tác quản trị đại học tiên tiến ở Việt Nam. 

2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 

2.1. Mục tiêu 

Thực hiện công tác đổi mới tuyển sinh toàn diện, bền vững ở ĐHQGHN; Đảm 

bảo tuyển được thí sinh chất lượng, đúng nguyện vọng theo học tại các đơn vị đào tạo; 

Tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm của đơn vị đào tạo; Khai thác tận dụng mọi 

nguồn lực hiện có của ĐHQGHN phục vụ công tác tuyển sinh; Chuyên nghiệp hóa 

nhiệm vụ thi và xét tuyển ở ĐHQGHN.  

                                           
1  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 (Công văn số 4068 /ĐHQGHN-ĐT ngày  21/10/2015) 
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2.2. Đối tượng tuyển sinh 

 Người học hết chương trình THPT và tốt nghiệp THPT trong năm đăng ký dự 

thi (ĐKDT); người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, 

trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp 

và trung cấp nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận 

hoàn thành chương trình giáo dục THPT không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

2.3. Phương án tuyển sinh 

2.3.1. Nguyên tắc chung 

Thí sinh dự thi vào ĐHQGHN làm bài thi ĐGNL. Trên cơ sở kết quả điểm bài 

thi ĐGNL, Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN quy định tiêu chí và ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào. Trên cơ sở tiêu chí và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của 

Ban chỉ đạo tuyển sinh, HĐTS các đơn vị xây dựng điểm trúng tuyển theo phương án 

tuyển sinh của đơn vị và chỉ tiêu đã công bố. 

Các thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN theo kết quả thi ĐGNL, để 

được công nhận trúng tuyển thí sinh cần tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ 

GD&ĐT. 

Các thí sinh đã trúng tuyển, có thể đăng ký vào học các chương trình đào tạo 

chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế nếu đủ điều kiện theo quy định của 

đơn vị đào tạo và được vào học các chương trình này. 

Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ trước năm 2016, đăng ký làm bài thi ĐGNL 

để xét tuyển vào ĐHQGHN. 

Thí sinh có kết quả ĐGNL còn trong thời hạn có thể ĐKXT vào các đơn vị đào tạo.  

Thí sinh trúng tuyển đã nhập học vào các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN 

không được ĐKXT các đợt tiếp theo. 

Xét tuyển đợt 1 đối với thí sinh dự thi ĐGNL;  

Xét tuyển đợt 2 (nếu có) đối với thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL và thí sinh sử 

dụng kết quả tổ hợp 3 môn thi THPT quốc gia theo khối thi đối với các ngành còn chỉ 

tiêu (điểm xét tuyển cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy 

định trong năm tuyển sinh). 

2.3.2. Phương án tuyển sinh của các trường thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN 

a) Trường Đại học Công nghệ  

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện 
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vọng theo thứ tự ưu tiên. HĐTS Trường xác định ngưỡng điểm trúng tuyển theo kết 

quả tổng điểm thi ĐGNL, điểm ưu tiên (nếu có) và được xác định theo nhóm ngành. 

Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành nhưng không trúng tuyển vào ngành ĐKXT 

(nguyện vọng 1) sẽ được xét chuyển sang ngành khác theo nguyện vọng 2 nếu thí sinh 

đủ điểm và còn chỉ tiêu. 

Trường ĐHCN dành 120 chỉ tiêu tuyển sinh cho 2 chương trình đào tạo chất 

lượng cao đáp ứng Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ GD&ĐT 

là ngành Khoa học Máy tính và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông. Thí 

sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL và ĐGNL ngoại ngữ (tiếng Anh) do ĐHQGHN tổ 

chức hoặc kết quả tổ hợp 3 môn thi THPT quốc gia (Toán, Lý, Anh) (nếu còn chỉ tiêu) 

để ĐKXT. Sau các đợt xét tuyển theo kế hoạch của ĐHQGHN, nếu còn chỉ tiêu 

Trường sẽ xét tuyển bổ sung. Ngưỡng điểm trúng tuyển được tính trên tổng điểm thi 

ĐGNL, thi ĐGNL ngoại ngữ (tiếng Anh) và điểm ưu tiên (nếu có) hoặc tổng điểm tổ 

hợp các môn thi THPT quốc gia (Toán, Lý, Anh) và điểm ưu tiên (nếu có), lấy từ cao 

xuống thấp đến hết chỉ tiêu. 

b) Trường Đại học Giáo dục  

Xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức, với phần tự chọn 

Khoa học tự nhiên (KHTN) vào các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm 

Hóa học, Sư phạm Sinh học hoặc Khoa học Xã hội (KHXH) vào các ngành Sư phạm 

Ngữ Văn, Sư phạm Lịch sử. Căn cứ tiêu chí và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

của ĐHQGHN, Trường Đại học Giáo (ĐHGD) dục xây dựng điểm trúng tuyển theo 

ngành kết hợp với điểm trúng tuyển theo trường, nếu thí sinh đủ điểm vào Trường 

nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển vào ngành theo nguyện 

vọng 2 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu. 

c) Trường Đại học Kinh tế  

 Trường Đại học kinh tế (ĐHKT) xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm chất 

lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng 

theo thứ tự ưu tiên. HĐTS Trường ĐHKT xác định ngưỡng điểm trúng tuyển dựa trên 

tổng điểm thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu có) từ cao xuống thấp theo từng ngành học. 

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xem xét gọi nhập học nguyện vọng 2 

nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu. 

Trường hợp thí sinh có điểm thi ĐGNL bằng nhau, HĐTS xét các tiêu chí phụ: 

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn Toán học, Văn học, Ngoại ngữ và điểm trung 

bình chung tích lũy lớp 12 của thí sinh. 

Trường ĐHKT dành 120 chỉ tiêu tuyển sinh cho hai chương trình đào tạo chất 

lượng cao đáp ứng Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ GD&ĐT là 
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ngành Kinh tế Quốc tế và ngành Quản trị Kinh doanh. Thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL 

và ĐGNL ngoại ngữ hoặc điểm tổ hợp 3 môn thi THPT quốc gia (Toán, Lý, Anh) (nếu 

còn chỉ tiêu) để ĐKXT. Ngưỡng điểm trúng tuyển được tính trên tổng điểm thi ĐGNL, thi 

ĐGNL ngoại ngữ (tiếng Anh theo thang điểm 100) và điểm ưu tiên (nếu có) hoặc tổng 

điểm tổ hợp các môn thi THPT quốc gia (Toán, Lý, Anh) và điểm ưu tiên (nếu có), lấy 

từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. 

d) Trường Đại học Ngoại ngữ  

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện 

vọng theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh dự thi ĐGNL ngoại ngữ là một trong các tiếng Anh, 

Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật phù hợp với yêu cầu xét tuyển của từng chương trình 

đào tạo.  

Trường ĐHNN xác định ngưỡng điểm trúng tuyển vào Trường theo điểm thi 

ĐGNL và điểm trúng tuyển vào ngành học theo điểm thi ĐGNL ngoại ngữ. Thí sinh 

đủ điểm vào Trường nhưng không đủ điểm vào ngành ĐKXT được xem xét chuyển 

vào ngành học khác của Trường nếu còn chỉ tiêu. 

e) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiện (ĐHKHTN) xét tuyển thí sinh thi ĐGNL với 

phần tự chọn là KHTN đạt ngưỡng đảm chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. 

Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. HĐTS Trường xác 

định ngưỡng điểm trúng tuyển theo kết quả tổng điểm thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu 

có) theo ngành học kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường. HĐTS Trường chủ động 

chuyển thí sinh không trúng tuyển vào ngành theo nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 

nhưng đạt điểm ngưỡng trúng tuyển vào trường sang ngành khác nếu thí sinh đáp ứng 

yêu cầu và  ngành đó còn chỉ tiêu. 

f) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) xét tuyển 

thí sinh đạt ngưỡng đảm chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được 

ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Ngưỡng điểm trúng tuyển được xây 

dựng dựa trên tổng điểm thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu có) từ cao xuống thấp đến 

hết chỉ tiêu của từng ngành. Trường hợp thí sinh có điểm thi ĐGNL bằng nhau thì 

lần lượt xét đến các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên: Điểm phần thi Ngữ văn, điểm 

phần thi Toán học, điểm phần thi Tự chọn. Trong trường hợp có xét tuyển đối với thí 

sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia thì tổ hợp 3 môn thi gồm: Toán, Lý, Hóa 

(khối A), Văn, Sử, Địa (khối C) và Toán, Văn, Ngoại ngữ (khối D). 
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g) Khoa Luật 

 Khoa Luật xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm chất lượng đầu vào do 

ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. 

Ngưỡng điểm trúng tuyển được xây dựng dựa trên điểm tổng thi ĐGNL và điểm ưu 

tiên (nếu có) từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của từng ngành. Trường hợp thí sinh 

có điểm thi ĐGNL bằng nhau thì xét theo tiêu chí phụ: Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 

3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xem 

xét gọi nhập học nguyện vọng 2 nếu thí sinh đủ điểm và còn chỉ tiêu. Trong trường 

hợp có xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia thì tổ hợp 3 môn 

thi gồm: Toán, Lý, Hóa (khối A); Văn, Sử, Địa (khối C) và Toán, Văn, Ngoại ngữ 

(khối D). 

h) Khoa Y Dược 

Khoa Y Dược xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm chất lượng đầu vào do 

ĐHQGHN quy định. Khoa Y Dược chỉ xét tuyển đối với các thí sinh dự thi ĐGNL với 

phần tự chọn KHTN. Điểm ngưỡng trúng tuyển được xây dựng dựa trên tổng điểm bài 

thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu có), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. 

i) Khoa Quốc tế 

  Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN hoặc kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia. 

 Thí sinh có kết quả thi ĐGNL hoặc kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và 

đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Đối với các thí sinh 

đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các tổ hợp các môn Toán, Lý, Hóa 

(khối A); Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1) và Toán, Văn, Ngoại ngữ (khối D). 

HĐTS của Khoa xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. 

Thí sinh không trúng tuyển vào ngành nhưng đạt điểm ngưỡng trúng tuyển vào Khoa có 

thể được xem xét điều chuyển sang ngành khác nếu đáp ứng yêu cầu và còn chỉ tiêu. 

 Thí sinh trúng tuyển được làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào do Khoa 

tổ chức. Những thí sinh chưa đạt trình độ tiếng Anh tương đương Bậc 4 (B2) theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được bố trí học tiếng Anh bổ 

sung trong năm thứ nhất để đạt trình độ tiếng Anh B2 trước khi vào học các môn 

chuyên ngành. 

Ngoài các đợt xét tuyển theo kế hoạch của ĐHQGHN, Khoa xét tuyển đợt bổ 

sung (nếu còn chỉ tiêu) với điều kiện xét tuyển tương tự như các đợt chính thức. 
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2.4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

2.4.1 Căn cứ vào kết quả thi ĐGNL, ĐHQGHN quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào hàng năm nhưng không thấp hơn 70,0/140,0 điểm . 

2.4.2 Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường ĐHNN ngoài việc đáp ứng điều kiện ở 

mục 2.4.1 thì phải có điểm bài thi ĐGNL ngoại ngữ đạt từ 4,0/10,0 điểm trở lên. 

2.4.3 Các ngành đào tạo xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia phải 

đạt điểm xét tuyển tối thiểu bằng hoặc cao hơn theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào do Bộ GD&ĐT quy định đối với từng khối tổ hợp môn thi trong năm tuyển sinh 

tương ứng. 

2.5. Tổ chức thi đánh giá năng lực 

2.5.1. Môn thi 

a)  Bài thi ĐGNL gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 195 phút. Thí 

sinh hoàn thành bài thi ĐGNL trong một ca thi của mỗi đợt thi. Kết quả thi ĐGNL 

được bảo lưu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thi.  

b) Bài thi ĐGNL ngoại ngữ là một trong các môn học tiếng Anh (D1), tiếng Nga (D2), 

tiếng Pháp (D3), tiếng Trung Quốc (D4), tiếng Đức (D5) và tiếng Nhật (D6) gồm 80 

câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 phút. Kết quả thi ĐGNL ngoại ngữ chỉ có 

giá trị trong năm dự thi để xét tuyển vào trường ĐHNN, một số ngành đào tạo của các 

đơn vị thuộc ĐHQGHN. 

2.5.2. Phần mềm thi  

ĐHQGHN thống nhất sử dụng chung một phần mềm thi ĐGNL và một phần 

mềm thi ĐGNL Ngoại ngữ trong kỳ thi. Phần mềm thi đảm bảo việc quản lý, lưu trữ các 

dữ liệu về thí sinh, bộ đề thi nguồn, tự động chấm thi và kết xuất dữ liệu kết quả thi. 

2.5.3. Đợt thi 

 ĐHQGHN dự kiến tổ chức thi 2 đợt vào tháng 5, tháng 8 hàng năm. 

a) Đợt 1: 

Ngày thi Buổi thi Bài thi 

05/5 
Từ 7h00  ĐGNL Ngoại ngữ ĐGNL Ngoại ngữ 

Từ 13h00  ĐGNL Ngoại ngữ ĐGNL Ngoại ngữ 

06/5 
Từ 7h00  ĐGNL Ngoại ngữ Đánh giá năng lực 

Từ 13h00  ĐGNL Ngoại ngữ Đánh giá năng lực 

07 đến 08/5 
Từ 7h00  Đánh giá năng lực Đánh giá năng lực 

Từ 13h00  Đánh giá năng lực Đánh giá năng lực 

13 đến 15/5 
Từ 7h00  Đánh giá năng lực Dự phòng 

Từ 13h00  Đánh giá năng lực Dự phòng 
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b) Đợt 2: 

Ngày thi Buổi thi Bài thi 

05 đến 15/8 
Từ 7h00  ĐGNL Ngoại ngữ --- 

Từ 13h00  ĐGNL Ngoại ngữ --- 

 

2.5.4. Hình thức thi 

 Thi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính. 

2.5.5. Các điểm thi 

a) Thành phố Hà Nội: ĐHQGHN, các đơn vị thành viên và một số trường ĐH 

đóng trên địa bàn Hà Nội 

b) Thành phố Đà Nẵng: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

c) Tỉnh Nghệ An: Trường Đại học Vinh 

d) Tỉnh Thanh Hóa: Trường Đại học Hồng Đức 

đ) Thành phố Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 

e) Tỉnh Nam Định: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 

f) Tỉnh Thái Nguyên: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên. 

2.5.6. Đăng ký dự thi 

a) Hồ sơ đăng ký dự thi   

Thí sinh hoàn thành đầy đủ, đúng các thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi 

(ĐKDT) được đăng tải trên website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN. 

Phiếu ĐKDT được đăng tải trên website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN 

theo địa chỉ: http://www.cet.vnu.edu.vn, mục “Đăng ký trực tuyến”.     

b) Thời gian ĐKDT 

Thí sinh ĐKDT theo thời gian quy định của mỗi đợt thi và được ĐKDT tất cả 

các đợt thi trong năm.  

 - Đợt 1: Từ ngày 02/3 đến 17h00 ngày 22/3 

 - Đợt 2: Từ ngày 20/6/đến 17h00 ngày 30/6 

 Thời gian ĐKDT có thể kết thúc trước thời hạn này nếu số chỗ tại các điểm thi 

đã được thí sinh đăng ký đủ. 

c) Hình thức ĐKDT 

 Thí sinh ĐKDT theo một trong các hình thức sau: 

-  ĐKDT trực tuyến theo địa chỉ:  http://www.cet.vnu.edu.vn, mục “Đăng ký dự 

thi ĐGNL”;   

http://www.cet.vnu.edu.vn/
http://www.cet.vnu.edu.vn/
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- Nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, địa chỉ: Tầng 3, 

Tòa nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

d) Lệ phí thi 

- Thí sinh ĐKDT trực tuyến nộp lệ phí thi vào tài khoản của Trung tâm Khảo 

thí ĐHQGHN qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) theo mã ĐKDT (thí sinh lưu ý chỉ nộp tiền qua hệ thống BIDV);   

- Thí sinh ĐKDT tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN nộp lệ phí trực tiếp tại 

Trung tâm.  

-  Lệ phí2:  

+ Thi ĐGNL: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

+ Thi ĐGNL ngoại ngữ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) 

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi khi đã hoàn thành việc khai báo đầy đủ, đúng các 

thông tin trong Phiếu ĐKDT và nộp lệ phí thi theo đúng quy định (thí sinh kiểm tra 

việc ĐKDT thành công trên website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN). 

2.5.7. Công bố kết quả thi 

Ban Chấm thi công bố kết quả thi của thí sinh đã dự thi trên website của 

ĐHQGHN, website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN; In và gửi Chứng nhận kết quả 

thi có đóng dấu của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và chữ ký của Giám đốc Trung 

tâm Khảo thí ĐHQGHN trước ngày  05/6 (đợt 1) và  19/8 (đợt 2). 

2.5.8.  Phúc khảo bài thi 

ĐHQGHN không tổ chức phúc khảo bài thi ĐGNL và ĐGNL ngoại ngữ. 

2.6. Công tác xét tuyển 

2.6.1. Đăng ký xét tuyển  

a) Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến: Thí sinh ĐKXT qua cổng thông tin 

điện tử “Đăng ký xét tuyển ĐHCQ” tại địa chỉ website của ĐHQGHN http://vnu.edu.vn 

hoặc địa chỉ website của các đơn vị đào tạo.  

b) Thí sinh nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của các đơn vị đào tạo qua Ngân 

hàng BIDV. 

c) Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng) 

d) Thời gian ĐKXT:  

  Đợt 1: từ ngày 13/6 đến 16h30 ngày 24/6 hàng năm, 

Đợt 2: từ ngày 16/8 đến 16h30 ngày 25/8 hàng năm. 

                                           
2  Công văn 18844/BTC-HCSN ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính 

http://vnu.edu.vn/
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2.6.2 Trình tự, thủ tục đăng ký xét tuyển 

a)  Đối với thí sinh 

- Khai báo đầy đủ, trung thực thông tin theo yêu cầu ĐKXT trực tuyến. Thí sinh 

chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đã khai trong mục ĐKXT tại phần 

mềm xét tuyển trực tuyến. Phần mềm cho phép thí sinh ĐKXT tối đa 2 ngành học của 

một đơn vị đào tạo theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1, 2); 

- Nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của các đơn vị đào tạo qua Ngân hàng BIDV. 

Thí sinh kiểm tra kết quả nộp lệ phí qua email khai báo hoặc đăng nhập tài khoản 

ĐKXT; 

- Đăng nhập tài khoản để theo dõi trạng thái hồ sơ sau khi hoàn thành ĐKXT; 

- Được phép một lần hủy hồ sơ để nộp vào ngành đào tạo khác của cùng trường 

thành viên, khoa trực thuộc hoặc khác trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc 

ĐHQGHN trong thời gian quy định. Thí sinh chỉ được hủy ĐKXT trực tuyến (không 

gửi yêu cầu hủy ĐKXT qua đường bưu điện); 

- Hủy hồ sơ ĐKXT theo hình thức trực tuyến: Đăng nhập tài khoản ĐKXT và 

chọn lệnh hủy hồ sơ. Phần mềm ĐKXT bắt buộc thí sinh nhập mã ĐKXT trước khi 

hủy hồ sơ (trường hợp không thể thực hiện được việc hủy hồ sơ ĐKXT trực tuyến, thí 

sinh viết đơn đề nghị hủy ĐKXT và mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công 

dân đến các đơn vị đào tạo làm thủ tục hủy hồ sơ trong thời gian quy định).  

b) Đối với HĐTS  

- Cập nhật dữ liệu ĐKXT của thí sinh trên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh 

toàn ĐHQGHN;  

- Thu nhận hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và cập nhật hồ 

sơ vào phần mềm xét tuyển ĐHCQ; 

- Hướng dẫn thí sinh ĐKXT trực tuyến, hủy hồ sơ ĐKXT cho thí sinh có 

nguyện vọng hủy hồ sơ. Hồ sơ đã hủy không phục hồi dưới mọi hình thức; 

-  Công bố công khai các thông tin liên quan đến ĐKXT của thí sinh (tối thiểu 3 

ngày một lần) trên website của đơn vị (danh sách thí sinh ĐKXT và điểm thi xếp theo 

thứ tự từ cao xuống thấp); 

- Công bố danh sách thí sinh đạt ngưỡng tuyển vào ngành đào tạo trên website 

của đơn vị và website của ĐHQGHN; 

- Gửi Giấy báo thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN; 

- Từ chối tiếp nhận thí sinh nếu thông tin khai trong hồ sơ ĐKXT không đảm 

bảo tính chính xác. 
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2.6.3. Xét tuyển 

- HĐTS các đơn vị nhận hồ sơ ĐKXT từ các trường THPT chuyên trước ngày 

15/5. Riêng diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy và Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng 

của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQGHN về ưu tiên xét tuyển; 

- Ban Chỉ đạo tuyển sinh công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trước 

ngày 30/5;  

- HĐTS các đơn vị đào tạo công bố điều kiện xét tuyển vào các ngành học của 

đơn vị trước ngày 07/6; 

 - HĐTS các đơn vị tổ chức xét tuyển hồ sơ của học sinh THPT chuyên và gửi 

kết quả xét tuyển cho Ban Chỉ đạo tuyển sinh, các trường THPT chuyên và thông báo 

cho thí sinh trước ngày 25/7; 

-  Xét tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học theo 

đề án: Thí sinh sử dụng kết quả ĐGNL còn giá trị và ĐGNL ngoại ngữ hoặc chứng chỉ 

ngoại ngữ hợp lệ theo phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, HĐTS công bố danh 

sách các chứng chỉ hợp lệ trên trang thông tin điện tử của đơn vị trước ngày 30/5. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm ĐGNL, điểm ĐGNL ngoại ngữ hoặc điểm ngoại ngữ quy 

đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ theo thang điểm 100 và điểm ưu tiên (nếu có).  

- HĐTS các đơn vị đào tạo báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh điểm ngưỡng tuyển 

vào ngành đào tạo trước ngày 28/6; 

-  Công bố kết quả xét tuyển: HĐTS các đơn vị công bố danh sách thí sinh đạt 

điểm ngưỡng tuyển vào các đơn vị đào tạo (đợt 1) trước ngày 30/6 và danh sách thí 

sinh trúng tuyển đợt bổ sung trước ngày 26/8.  

2.6.4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 

a) Chính sách ưu tiên theo đối tượng, khu vực, các đối tượng được tuyển thẳng, 

xét tuyển thẳng, được ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/ TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quy 

chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN; 

b) Học sinh trung học phổ thông chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng 

vào bậc đại học trong ĐHQGHN nếu đạt hạnh kiểm tốt trong 3 năm học THPT, đỗ tốt 

nghiệp THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Đạt giải chính thức trong các kỳ 

thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; 

Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển 

lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN (có Quyết định và Giấy chứng nhận học sinh giỏi của 
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ĐHQGHN); Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các 

cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia; Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic 

chuyên khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm; Là thành viên chính thức 

của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo 

khoa học kỹ thuật quốc gia; Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm 

THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm 

trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6,0 điểm; 

c) HĐTS các đơn vị xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, 

xét tuyển thẳng công bố công khai trên website của đơn vị, của ĐHQGHN, trang thông 

tin thi tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 

30/4 hàng năm. 

d) Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực 

Điểm ưu tiên được cộng vào kết quả bài thi ĐGNL. Mức chênh lệch điểm giữa hai 

nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 (hai điểm rưỡi). 

2.6.5. Triệu tập thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN 

a) Các HĐTS gửi Giấy báo đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN cho thí sinh 

theo mẫu quy định trước ngày 25/7 (đợt 1) và trước ngày 26/8 (đối với đợt bổ sung).  

b) Thời gian nhập học: 

- Đợt 1: từ ngày 25/7 đến ngày 05/8; 

- Đợt bổ sung: từ ngày 26/8 đến ngày 30/8. 

Để được công nhận trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN thí 

sinh phải tốt nghiệp THPT. 

c) Ký và đóng dấu Giấy báo thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN:  

- Chủ tịch HĐTS trường đại học thành viên ký và đóng dấu Giấy báo thí sinh 

đạt điểm ngưỡng tuyển vào trường; 

- Trưởng ban Đào tạo ký và đóng dấu Giấy báo thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển 

vào các khoa trực thuộc. 

2.7. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh 

2.7.1. Về nhân lực 

Hiện nay, ĐHQGHN đã có hơn 60 giảng viên/giáo viên tham gia viết và phản 

biện độc lập các câu hỏi ĐGNL. Theo lộ trình đề án đặt ra tiến tới năm 2017, số lượng 

các giảng viên, giáo viên tham gia viết câu hỏi này ít nhất là 80 người. Tất cả các 

giảng viên/giáo viên tham gia phát triển ngân hàng câu hỏi đều được các chuyên gia 

quốc tế (đến từ Educational TestingService, Hoa Kỳ) và chuyên gia cao cấp về đo 

lường và đánh giá trong giáo dục trong nước tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật viết 
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các câu hỏi đánh giá phù hợp với dạng thức và bảng đặc tính kỹ thuật của bài thi dự 

kiến và phải ký cam kết việc bảo mật liên quan tới câu hỏi và bài thi.  

Bên cạnh đó, ĐHQGHN có đội ngũ tham gia viết và thẩm định các câu hỏi về 

tư duy định tính được tuyển chọn là các giảng viên/giáo viên về Ngôn ngữ, Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân của các đơn vị liên quan trong ĐHQGHN (như 

Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐHGD, Trường ĐHNN và Trường THPT chuyên 

Ngoại ngữ); đội ngũ tham gia viết và thẩm định các câu hỏi về tư duy định lượng được 

tuyển chọn là các giảng viên/giáo viên giảng dạy Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học 

của các đơn vị liên quan trong ĐHQGHN (như Trường ĐHKHTN, Trường ĐHGD, 

Trường THPT chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN và Trường THPT chuyên Ngoại 

ngữ, Trường ĐHNN). Đội ngũ tham gia thử nghiệm và đánh giá câu hỏi thi là các 

chuyên gia về đo lường và đánh giá trong giáo dục của Viện Đảm bảo chất lượng giáo 

dục, Trường ĐHGD và từ các Trung tâm Đảm bảo chất lượng của các trường thành 

viên/khoa trực thuộc ĐHQGHN. 

2.7.2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

 Cơ sở vật chất của ĐHQGHN là nguồn lực tổng hợp từ cơ sở vật chất của các 

đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN. ĐHQGHN hiện có các phòng máy tính với số lượng 

lớn đặt tại các đơn vị thành viên như Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXH&NV, 

Trường ĐHCN, Trường ĐHNN và Viện Công nghệ thông tin, Trung tâm Khảo thí có 

thể phục vụ tốt kỳ thi đánh giá năng lực. Phần mềm đăng ký dự thi, tổ chức thi ĐGNL, 

phần mềm xét tuyển đã được kiểm định qua kỳ thi tuyển sinh năm 2015 có tính ổn 

định cao. Mạng thông tin máy tính VNUnet của ĐHQGHN kết nối các đơn vị thuộc 

ĐHQGHN đóng trên 3 khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân và Mễ trì vào một mạng chung 

bằng hệ thống đường cáp quang. Mạng VNUnet có đường thuê bao riêng để kết nối 

Internet với băng thông kết nối quốc tế 10 Mbps và băng thông kết nối trong nước 100 

Mbps. Ngoài ra, ĐHQGHN có hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học tại các tỉnh/TP: 

Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng để triển khai thi ĐGNL nhiều 

đợt trong năm 2015, 2016 nhằm đáp ứng  nhu cầu của thí sinh. 

2.7.3. Nguồn lực tài chính 

Công tác tuyển sinh đại học là một dịch vụ công có sự chia sẻ chi phí từ các bên 

liên quan trong đó ứng viên đóng lệ phí để trả một phần cho các chi phí tổ chức tuyển 

sinh. Đây là một hoạt động lấy thu bù chi và nguồn lực tài chính cho công tác này sẽ được 

đảm bảo. Ở giai đoạn đổi mới tuyển sinh đại học ban đầu, ĐHQGHN đã huy động được 

nguồn lực tài chính đủ để triển khai các bước chuẩn bị kỹ thuật cho việc đổi mới tuyển 

sinh đại học như xây dựng bộ công cụ và quy trình đánh giá năng lực nhằm tuyển chọn 

ứng viên vào học đại học. Từ nguồn lệ phí thu được năm 2015, ĐHQGHN đã cân đối tài 
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chính và đề xuất mức thu lệ phí thích hợp cho năm 2016. Bộ Tài chính đã chấp thuận đề 

xuất của ĐHQGHN tại Công văn số 18844/BTC-HCSN ngày 18/12/2015. 

ĐHQGHN đã chuẩn bị được đầy đủ các điều kiện về nội dung phương án tuyển 

sinh theo hướng ĐGNL, các bộ công cụ ĐGNL, quy trình tuyển sinh theo ĐGNL cũng 

như nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để triển khai thành công việc đổi mới tuyển sinh 

đại học theo phương thức mới.  

Như vậy, ĐHQGHN hoàn toàn có đủ các nguồn lực (nhân lực, vật lực và tài 

lực) để triển khai thực hiện tuyển sinh theo hướng ĐGNL.  

2.8. Công tác thanh kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo 

 Giám đốc ĐHQGHN thành lập đoàn thanh tra công tác tuyển sinh đại học 

chính quy ở ĐHQGHN. 

Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN thành lập các tổ kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Quy chế tuyển sinh của HĐTS các đơn vị đào tạo.  

Thủ trưởng các đơn vị đào tạo có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám 

sát công tác tuyển sinh tại đơn vị mình. 

Hoạt động thanh tra tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành về tổ chức và 

hoạt động thanh tra các kỳ thi của Bộ GD&ĐT. 

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo Điều 20 Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

2.9. Chế độ thông tin, báo cáo 

Báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo Điều 21 Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

Các đơn vị trong ĐHQGHN thực hiện theo Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại 

học chính quy hàng năm ở ĐHQGHN. 

2.10. Quy chế tuyển sinh (theo văn bản đính kèm). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC 
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