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ĐHQGHN TIÊN PHONG TRONG TỔ CHỨC 

THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (HSA)

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng 

Ban Đào tạo, ĐHQGHN chia sẻ: 

Từ năm 2005, ĐHQGHN đã triển khai xây 

dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực của 

riêng mình theo bộ đánh giá tiêu chuẩn 

của Hoa Kỳ. Có thể nói, đến nay ĐHQGHN 

đã bước đầu thành công ở kỳ thi HSA bởi 

bộ đề thi được chuẩn hóa quốc tế, đề thi 

khác về kiến thức cơ bản và chất lượng, 

tiệm cận quốc tế. Điểm mới của bộ đề thi 

năm 2022 là chỉ tập trung 1 đầu điểm gồm 

có cả môn Văn, môn Toán và Khoa học bắt 

buộc thí sinh cần có tư duy và kiến thức 

tổng hợp thì mới đạt được điểm cao.  Then 

chốt nhất có lẽ phải kể đến chất lượng bài 

thi, bài thi HSA của ĐHQGHN là bài thi duy 

nhất tại Việt Nam thực hiện đăng ký dự 

thi, làm bài thi, tra cứu điểm thi trên máy 

tính. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên và duy 

nhất thí sinh được chủ động lựa chọn địa 

điểm thi, ca thi. 

Năm 2022, kỳ thi gồm 12 đợt diễn ra tại 15 địa điểm ở 8 tỉnh/

thành trong cả nước từ tháng 02/2022 đến 07/2022. Quy 

trình kiểm tra giám sát đề thi chặt chẽ và nhận được đánh 

giá cao từ các cơ sở trong và ngoài ĐHQGHN.  Thí sinh đăng 

ký dự thi trực tuyến, được lựa chọn ca thi, ngày thi phù hợp 

tại địa chỉ http://khaothi.vnu.edu.vn/; đăng ký dự thi nhiều 

đợt; thời gian cách nhau giữa 2 đợt thi liên tiếp tối thiểu 

28 ngày. 

Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Tiến 

Thảo nhấn mạnh: Trung tâm đã chú trọng công đoạn quy 

trình ra ngân hàng đề thi với hơn 10.000 câu hỏi, ngân hàng 

dữ liệu được hệ thống mã hóa, xây dựng hệ thống phần 

mềm kỹ lưỡng, nghiêm ngặt. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc 

chỉ thí sinh biết đề thi. Từ khâu tổ chức thi đến kết thúc 

được đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối. Độ tin cậy của 

đề thi, qua phân tích đánh giá toàn bộ 12 đợt, kết quả thi 

có sự phân bố rõ rệt. Năm 2022, số lượt thí sinh dự thi là 

62.633 trong đó 29 thí sinh bị kỷ luật, huy động 2.545 lượt 

cán bộ, triển khai 1.905 phòng thi, sử dụng 7.865 máy tính. 

Điểm bài thi dao động từ 24-135/150, phổ điểm kỳ thi theo 

phân bố chuẩn theo tiêu chí của bài thi chuẩn hóa. Bài thi 

phản ánh tốt tương quan năng lực học sinh đạt được theo 

chuẩn đầu ra chương trình trung học phổ thông và kết quả 

thi đạt được. 

Mục tiêu của Trung tâm Khảo thí tập trung vào các yếu tố 

chính như: đề thi, tổ chức thi, đổi mới phương thức xét 

tuyển nhằm thu hút được nhân tài cho các trường đại học 
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ngay từ khâu xét tuyển đầu vào, đặc biệt 

nhóm ngành có điểm chuẩn cao, có tính 

cạnh tranh cao. 

HƠN 60 TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN 

ĐÃ SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI HSA LÀM 

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

Sau Hội thảo “Khai thác kết quả bài thi Đánh 

giá năng lực học sinh trung học phổ thông 

phục vụ tuyển sinh đại học năm 2022" do 

ĐHQGHN tổ chức ngày 17/12/2021, nhiều cơ 

sở đào đại học đã tuyên bố sử dụng bài thi 

ĐGNL của ĐHQGHN như một phương thức 

xét tuyển năm 2022. Theo thống kê đến 

thời điểm hiện tại, có 60 đại học/trường đại 

học sử dụng kết quả này để tuyển sinh, bao 

gồm: ĐHQGHN (12 đơn vị), ĐH Thái Nguyên 

(10 đơn vị) và 38 trường đại học như Trường 

ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kinh tế Quốc 

dân, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH 

Vinh, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Kiến 

trúc… Danh mục các đơn vị sử dụng kết quả 

thi ĐGNL được cập nhật tại http://khaothi.

vnu.edu.vn/. Trung tâm Khảo thí ĐHQHN đã 

cấp tài khoản hỗ trợ cán bộ tuyển sinh của 

các đơn vị tra cứu kết quả thi HSA phục vụ 

hoạt động tuyển sinh/hậu kiểm.   

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ nhiều 

trường đại học đã đánh giá cao khâu tổ 

chức kỳ thi của ĐHQGHN, đặc biệt là công 

tác bảo mật, an ninh và chất lượng ngân 

hàng câu hỏi, nội dung bài thi tái cấu trúc 

lại theo hướng định hướng tư duy cá thể 

hóa, đánh giá tổng thể năng lực học sinh 

đồng đều, cộng đồng đánh giá kỳ thi đồng 

bộ, phân bổ kiến thức bài thi tốt, công tác 

đảm bảo chất lượng tốt. Năm 2022, các 

trường đã dành 10-20% chỉ tiêu xét tuyển 

bằng kết quả thi HSA. Trong năm tới, các 

trường đại học tiếp tục đồng hành, phối 

hợp cùng Trung tâm Khảo thí để tổ chức 

các đợt thi, đồng thời sẽ tăng thêm chỉ tiêu 

tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi HSA.  

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo các trường đại 

học, học viện đang sử dụng kết quả thi HSA 

cũng mong muốn ĐHQGHN cần có thông 

tin sớm hơn về việc sử dụng kết quả cho thí 

sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông, đồng thời, ĐHQGHN cũng cần tăng 

thêm số lượng đợt thi và lượt thi để đáp ứng 

nhu cầu rất cao của thí sinh trong cả nước 

cũng như hỗ trợ công tác xét tuyển, lọc ảo 

thí sinh. 
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NĂM 2023, ĐHQGHN DỰ KIẾN TIẾP TỤC TỔ 

CHỨC 8 ĐỢT THI HSA VỚI QUY MÔ 100.000 

LƯỢT THI

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải 

đánh giá cao kỳ thi HSA năm 2022 do Trung 

tâm Khảo thí trực tiếp triển khai an toàn, 

chất lượng, đạt được mục tiêu đề ra, khẳng 

định được vị thế của ĐHQGHN là đơn vị tiên 

phong trong công tác tổ chức kỳ thi ĐGNL. 

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho biết, 

căn cứ vào tình hình thực tế năm 2022, năm 

2023 Trung tâm Khảo thí tiếp tục triển khai 

các đợt thi tháng 3 đến tháng 6 với quy mô 

dự kiến 100.000 lượt thi tại 8 tỉnh, thành 

trong cả nước như năm 2022. Mục tiêu là đảm 

bảo an toàn, chất lượng thí sinh để đáp ứng 

đúng nhu cầu của các trường đại học trong và 

ngoài ĐHQGHN là thu hút thí sinh giỏi. Trung 

tâm Khảo thí ĐHQGHN tiếp tục đồng hành, hỗ 

trợ kỹ thuật cho các đơn vị đào tạo khai thác 

sử dụng kết quả thi HSA để xét tuyển đại học 

trong thời gian tới.

Kỳ thi HSA hướng đến mục tiêu là đánh giá kết 

quả học tập bậc trung học phổ thông phục vụ 

các mục đích: (i) Đánh giá năng lực học sinh 

THPT theo chuẩn đầu ra của chương trình 

giáo dục phổ thông mới; (ii) Định hướng nghề 

nghiệp cho người học trên nền tảng năng lực 

cá nhân; (iii) Kiểm tra kiến thức tự nhiên xã 

hội, tư duy của người học, kỹ năng, thái độ 

của người học; (iv) Các cơ sở giáo dục đại học 

trong và ngoài nước tham khảo phục vụ công 

tác tuyển sinh đại học, đào tạo nghề phù hợp; 

(v) Đánh giá chung về kết quả học tập bậc 

THPT và phân tích, dự báo kết quả học tập bậc 

đại học của người học; (vi) Xếp loại các trường 

THPT; (vii) Góp phần xây dựng, hoàn thiện 

chính sách quốc gia về giáo dục đào tạo.

ĐHQGHN dần hướng đến một kỳ thi HSA không 

phải là kỳ thi mà là định hướng học tập cho 

các học sinh trung học phổ thông mà phương 

pháp dễ làm nhất là thi thật, định hướng cho 

học sinh học thật, từ đó mỗi trường đại học 

chắc chắn sẽ có nhân tài thật. 
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