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NGÀY 20/3/2022, HƠN 600 THÍ SINH CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI DO
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) TRÊN TOÀN QUỐC THÀNH LẬP
ĐÃ THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC CỦA ĐHQGHN (OLYMPIC VNU) NĂM HỌC 20212022. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN ĐHQGHN TỔ CHỨC KỲ THI NÀY.

HƯƠNG NGUYÊN

K

ỳ thi năm nay được giao
cho Trường ĐH Ngoại ngữ,
ĐHQGHN đăng cai tổ chức với
10 môn thi, bao gồm: Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng
Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung
Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật,
Tiếng Hàn.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo
kỳ thi, có 622 thí sinh dự thi trên
tổng số 770 thí sinh đăng ký, đạt
tỉ lệ 80,8%.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức,
Trưởng ban Đào tạo, Phó Trưởng
ban chỉ đạo kỳ thi cho biết,
ĐHQGHN tổ chức kỳ thi này
nhằm phát hiện và bồi dưỡng
nhân tài, động viên, khuyến
khích người dạy và học sinh
phát huy năng lực sáng tạo, dạy
giỏi - học giỏi; tạo cơ hội cọ xát,
học hỏi nâng cao chất lượng
giảng dạy bậc THPT; đồng thời
phát hiện người học có năng
Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

khiếu về môn học để tạo nguồn
bồi dưỡng và tạo cơ hội cho học
sinh giỏi được xét tuyển vào các
chương trình đào tạo trình độ
đại học của ĐHQGHN.
Về công tác đề thi, ĐHQGHN đã
thành lập Hội đồng soạn thảo
đề thi với sự tham gia của Ban
Đào tạo và một số thành viên
ngoài đơn vị tổ chức đào tạo để
đảm bảo tính khách quan. Hội
đồng soạn thảo đề thi bắt đầu
làm việc tại khu cách ly từ ngày
19/3/2022.
Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn
Hoàng Hải, Trưởng ban chỉ đạo
đánh giá, kỳ thi đã diễn ra an
toàn, nghiêm túc, đúng Quy
chế và các văn bản quy định
của ĐHQGHN. Đội ngũ cán bộ
thực hiện công tác chỉ đạo, điều
hành, ra đề, coi thi, chấm thi, lên
điểm thi, giám sát, thanh tra đã
thể hiện tinh thần trách nhiệm

cao. Công tác an ninh, y tế, hậu cần, cơ sở
vật chất được thực hiện chu đáo, nghiêm
túc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
Covid-19, các điểm thi đã áp dụng các biện
pháp phòng chống dịch thích ứng linh hoạt
với tình hình mới, đảm bảo các điều kiện an
toàn cho thí sinh.
Phó Giám đốc ĐHQGHN cho biết thêm, các
học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi sẽ
được xét tuyển thẳng vào các chương trình
đào tạo bậc đại học của các đơn vị đào tạo
thành viên và trực thuộc ĐHQGHN theo Đề án
tuyển sinh của từng trường/khoa.
ĐHQGHN giao Trường ĐH Ngoại ngữ xây dựng
cấu trúc và ra đề thi môn Ngoại ngữ; Trường
THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn
xây dựng cấu trúc và ra đề thi môn Ngữ văn,
Lịch sử; Trường THPT Khoa học Giáo dục xây
dựng cấu trúc và ra đề thi môn Địa lý.
Nội dung thi nằm trong phạm vi chương trình
giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành và nội dung dạy học các môn
chuyên trường THPT chuyên do Bộ Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn.
Ban tổ chức kỳ thi Olympic VNU năm học
2021 - 2022 cũng công bố thang điểm cho
mỗi môn thi. Theo đó, mỗi môn thi Ngoại ngữ
được tính theo thang điểm 100, trong đó,
phần thi trắc nghiệm 60 điểm và phần thi nói
40 điểm. Các môn thi Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
tính thang điểm 20.

