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ĐỀ ÁN 
Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban 

hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/5/2021; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-DYD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Yersin Đà Lạt về việc ban hành Quy chế thi tuyển sinh; 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng Đề án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 

năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường 

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Mã trường: DYD 

Địa chỉ:  27 Tôn Thất Tùng, P.8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 

Điện thoại:  02633 552 111 - 1900 633 970 

Website: http://yersin.edu.vn  

Sứ mệnh:  “Đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân toàn cầu, có khả năng 

phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và có trách nhiệm 

với xã hội”. 

2. Mục tiêu của kỳ thi đánh giá năng lực 

Đánh giá được các năng lực cốt lõi để học tập ở bậc đại học của thí sinh. 

Đa dạng hóa hình thức xét tuyển và tăng cơ hội cho thí sinh xét tuyển vào Trường Đại 

học Yersin Đà Lạt. 

II. THÔNG TIN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2022 

Năm 2022, Trường Đại học Yersin Đà Lạt dành 10% chỉ tiêu trong tổng số 2020 chỉ tiêu; 

để xét tuyển thí sinh theo kỳ thi đánh giá năng lực do nhà trường tổ chức. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối 

tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển 

sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy” và được làm 

tròn đến hai chữ số thập phân. 

  

http://yersin.edu.vn/
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1. Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

▪ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

▪ Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức. 

▪ Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Yersin Đà Lạt quy định. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối 

tượng, khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

* Ghi chú: Điều kiện dự thi đối với khối ngành sức khỏe: 

▪ Ngành Dược học: Học sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên hoặc điểm xét 

tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. 

▪ Ngành Điều dưỡng: Học sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét 

tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. 

2. Hồ sơ dự thi và xét tuyển 

▪ Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển (tải về trên website). 

▪ 04 ảnh (3x4) chưa quá 06 tháng (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh). 

▪ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

▪ Lệ phí dự thi: 200.000đ/thí sinh. 

3. Hình thức tổ chức và thời gian 

▪ Thí sinh làm 01 bài thi đánh giá năng lực gồm kiến thức ở các lĩnh vực: Toán và Tư 

duy logic, Tiếng Anh, Văn và Hiểu biết xã hội. Mục tiêu nhằm đánh giá năng lực học tập ở 

bậc đại học của thí sinh phù hợp với yêu cầu của các ngành đào tạo tại Trường Đại học Yersin 

Đà Lạt. 

▪ Nội dung: Chủ yếu nằm trong kiến thức lớp 12 của bậc THPT; có mở rộng để đánh 

giá về tư duy logic và hiểu biết xã hội. 

▪ Hình thức thi: Trắc nghiệm. 

▪ Tổng số câu hỏi: 50 câu; mỗi câu 0.6 điểm; tổng điểm là 30đ. Điểm đạt cho bài thi 

đánh giá năng lực là 15/30đ. 

▪ Thời gian làm bài: 60 phút. 

4. Thời gian tổ chức 

Theo thời gian công bố trong Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Yersin 

Đà Lạt. 

Trong trường hợp có tổ chức bổ sung, Trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ công bố trên 

website của Trường tại địa chỉ http://yersin.edu.vn 

5. Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực 

Bài đánh giá năng lực được Trường Đại học Yersin Đà Lạt mời các chuyên gia uy tín, có 

kinh nghiệm biên soạn. Bài đánh giá năng lực được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm với 4 

lựa chọn, thời gian làm bài là 60 phút (không kể thời gian phát đề). 

Đề thi gồm các kiến thức về: TOÁN VÀ TƯ DUY LOGIC; TIẾNG ANH; VĂN VÀ 

HIỂU BIẾT XÃ HỘI. 

http://yersin.edu.vn/
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MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ SỐ CÂU NỘI DUNG 

Phần 1: Toán và tư duy logic 

1.1. Toán học 10 Các vấn đề về toán phổ thông. 

Các bài suy luận và xác định các 

quy luật logic. 
1.2. Tuy duy logic 10 

Phần 2: Tiếng Anh 

2.1. Tiếng Anh 10 Các câu hỏi đánh giá kiến thức. 

khả năng dùng từ, khả năng đọc 

hiểu, khả năng phân tích bài viết 

Tiếng Anh 

Phần 3: Văn và hiểu biết xã hội 

3.1. Văn học 10 Các câu hỏi liên quan đến Văn học 

và các hiểu biết xã hội liên quan 

đến kiến thức khoa học xã hội và 

tự nhiên. 

3.2. Hiểu biết xã hội 10 

TỔNG CỘNG 50  

 

6. Quy chế thi tuyển sinh của Trường Đại học Yersin Đà Lạt 

Thí sinh tham khảo Quy chế thi tuyển sinh của Trường Đại học Yersin Đà Lạt tại địa 

chỉ sau: https://yersin.edu.vn/bao-cao-cong-khai-yersin  

7. Hình thức nhận đăng ký thi tuyển và xét tuyển 

Thí sinh có thể đăng ký bằng 03 hình thức: 

▪ Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và Truyền thông của Trường. 

▪ Nộp qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh). 

▪ Đăng ký trực tiếp tại website https://yersin.edu.vn/ (sau đó phải gửi hồ sơ theo 

đường bưu điện. 

Địa chỉ nhận hồ sơ: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông 

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, TP. Đà Lạt 

ĐT: 02633 520000 

Hotline: 1900 633 970 / 0911 66 20 22 

Website: http://yersin.edu.vn 

Email: tuyensinh@yersin.edu.vn 

III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KỲ THI 

1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tiến hành tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực dựa trên các 

quy định trong Quy chế: 

https://yersin.edu.vn/bao-cao-cong-khai-yersin
https://yersin.edu.vn/
http://yersin.edu.vn/
mailto:tuyensinh@yersin.edu.vn
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- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban 

hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/5/2021; 

- Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-DYD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Yersin Đà Lạt về việc ban hành Quy chế thi tuyển sinh; 

2. ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt có Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là bộ phận 

độc lập chuyên trách thực hiện chức năng tổ chức thi tuyển sinh. 

3. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 

Thành phần Hội đồng thi tuyển sinh: Thực hiện theo quy định tại Chương II của Quy 

chế thi tuyển sinh Trường Đại học Yersin Đà Lạt hiện hành: Có Quyết định thành lập riêng. 

Các thành viên Hội đồng thi tuyển sinh của Trường được phân công nhiệm vụ rõ ràng, 

cụ thể theo Bảng phân công, nhiệm vụ. 

Các thành viên Hội đồng thi tuyển sinh đã từng có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ 

chức hoặc tham gia các kỳ thi THPT Quốc gia hoặc các kỳ thi tuyển sinh do Trường Đại học 

Yersin Đà Lạt tổ chức trước đây. 

4. BAN THƯ KÝ 

Thành phần Ban Thư ký: Thực hiện theo quy định tại Chương II của Quy chế thi tuyển 

sinh Trường Đại học Yersin Đà Lạt hiện hành: Có Quyết định thành lập riêng. 

5. BAN RA ĐỀ THI VÀ CÔNG TÁC ĐỀ THI 

a. Ban ra đề thi 

Ban ra đề thi: Thực hiện theo quy định tại Chương IV của Quy chế thi tuyển sinh Trường 

Đại học Yersin Đà Lạt hiện hành: Có Quyết định thành lập riêng. 

Ban ra đề thi được Trường Đại học Yersin Đà Lạt mời là các giảng viên và các giáo viên 

đến từ trường Trung học phổ thông, có trình độ, uy tín và đã từng có kinh nghiệm biên soạn. 

b. Phạm vi đề thi 

Các môn thi tuyển: Thí sinh dự thi 3 môn: TOÁN VÀ TƯ DUY LOGIC; TIẾNG ANH; 

VĂN VÀ HIỂU BIẾT XÃ HỘI. 

Bài đánh giá năng lực được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm với 4 lựa chọn, thời gian 

làm bài là 60 phút (không kể thời gian phát đề). 

Nội dung: Chủ yếu nằm trong kiến thức lớp 12 của bậc THPT; có mở rộng để đánh giá 

về tư duy logic và hiểu biết xã hội. 

c. Công tác đề thi 

Công tác đề thi được thực hiện theo Chương IV của Quy chế Thi tuyển sinh Trường Đại 

học Yersin Đà Lạt hiện hành. 

6. BAN COI THI 

a. Ban coi thi 

Thành phần: Thực hiện theo quy định tại Chương V của Quy chế thi tuyển sinh Trường 
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Đại học Yersin Đà Lạt hiện hành: Có Quyết định thành lập riêng. 

b. Công tác coi thi 

Công tác đề thi được thực hiện theo Chương V của Quy chế Thi tuyển sinh Trường Đại 

học Yersin Đà Lạt hiện hành. 

7. BAN LÀM PHÁCH 

a. Ban làm phách 

Thành phần: Thực hiện theo quy định tại Chương VI của Quy chế thi tuyển sinh Trường 

Đại học Yersin Đà Lạt hiện hành: Có Quyết định thành lập riêng. 

b. Công tác làm phách 

Công tác làm phách được thực hiện theo Chương VI của Quy chế thi tuyển sinh Trường 

Đại học Yersin Đà Lạt hiện hành. 

8. CHẤM THI 

a. Ban chấm thi 

Thành phần: Thực hiện theo quy định tại Chương VI của Quy chế thi tuyển sinh Trường 

Đại học Yersin Đà Lạt hiện hành: Có Quyết định thành lập riêng. 

b. Công tác chấm thi 

Công tác chấm thi được thực hiện theo Chương VI của Quy chế thi tuyển sinh Trường Đại 

học Yersin Đà Lạt hiện hành hiện hành. 

9. PHÚC KHẢO 

a. Ban phúc khảo 

Thành phần: Thực hiện theo quy định tại Chương VII của Quy chế thi tuyển sinh Trường 

Đại học Yersin Đà Lạt hiện hành: Có Quyết định thành lập riêng. 

b. Công tác phúc khảo 

Công tác phúc khảo được thực hiện theo Chương VII của Quy chế thi tuyển sinh Trường 

Đại học Yersin Đà Lạt hiện hành hiện hành. 

10. THANH TRA 

a. Ban thanh tra 

Có Quyết định thành lập riêng. 

b. Công tác thanh tra 

Công tác thanh tra được thực hiện theo Chương IX của Quy chế Thi tuyển sinh Trường Đại 

học Yersin Đà Lạt hiện hành. 

11. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

a. Phòng học để phục vụ cho việc tổ chức thi 

Trong Đề án tuyển sinh 2022 của Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã gửi Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, số lượng phòng học hiện tại của Trường đủ đáp ứng cho 6,061 SV. Do đó, số phòng 

học đảm bảo tốt cho việc tổ chức kỳ thi. 
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TT Hạng mục Số lượng Diện tích sàn xây dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các 

loại, phòng đa năng, phòng làm việc của 

giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ 

sở đào tạo 

79  6184  

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ  3 1082  

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ  5 817 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ  18 1301 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ  0 0 

1.5 Số phòng học đa phương tiện  23 1448 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, 

giảng viên của cơ sở đào tạo 
 30 1536 

2 Thư viện, trung tâm học liệu  1 832  

3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí 

nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, 

thực tập, luyện tập 

 42 9955  

 TỔNG CỘNG 122 16.971 

Bên cạnh đó, các khu vực ra đề thi, in sao đề thi, chấm thi… được trang bị hệ thống 

camera giám sát 24/24. 

b. Các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt mời Công an địa phương (Công an TP. Đà Lạt, Công an 

phường 7,8; Công an tỉnh Lâm Đồng (phòng an ninh nội bộ PA03)) cùng tham gia công tác 

thanh tra, giám sát. 

 

Nơi nhận: 

- Đăng website; 

- Các phòng, khoa, đơn vị liên quan; 

- Lưu VT, P. TS&TT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Đình Trung 
 


