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Phần 1: Giới thiệu về Trường Đại học Hà Nội 

1. Giới thiệu chung 
 

Tên Trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

Năm thành lập và số QĐ thành lập:  

- Số 376-NĐ ngày 16/7/1959 của Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường ngoại ngữ - 

Trực thuộc Bộ Giáo dục; 

- Số 126/CP ngày 14/8/1967 của Phủ Thủ tướng thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hà Nội thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp; 

- 190/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường 

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thành trường Đại học Hà Nội 

Cơ quan ra Quyết định thành lập Trường:  

- 1959: Bộ Giáo dục, do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn ký 

- 1967: Phủ Thủ tướng, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký  

- 2006: Chính phủ, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký 

Trụ sở chính: Trường Đại học Hà Nội 

Địa chỉ:  Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Website:  www.hanu.edu.vn 

 
Các ngành đào tạo: 

Trình độ đại học:  

- 11 ngôn ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật, Hàn, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, 

tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam;  

- 06 chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế 

toán, Quản trị du lịch và lữ hành, Quốc tế học, Công nghệ thông tin 

- 01 chuyên ngành dạy bằng tiếng Pháp: Truyền thông doanh nghiệp. 

      Trình độ sau đại học: 

- Thạc sĩ các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật và Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng 

Anh) 

- Tiến sĩ các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp 

 

Trường Đại học Hà Nội hiện có 281 giảng viên các ngành ngôn ngữ khác nhau, trong đó 50 

người có bằng tiến sĩ, 191 người có bằng thạc sĩ và 40 người có bằng đại học (hầu hết đang học cao 

học).  

 

2. Kinh nghiệm tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 
Trường Đại học Hà Nội (ĐHHN), tiền thân là trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội, có kinh nghiệm 

trên 50 năm đào tạo, kiểm tra-đánh giá năng lực ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng cho nhiều 

loại hình đào tạo và đối tượng khác nhau: chính quy, tại chức, từ xa, văn bằng 2, liên kết đào tạo với 

nước ngoài, đề án 322 của Chính Phủ, đề án 165 của Ban tổ chức TW Đảng, các chương trình đào tạo 

ngắn hạn với nước ngoài với quỹ Ford, Đại sứ quán Hoa Kỳ… Các kỳ thi năng lực ngoại ngữ cho sinh 

viên của Trường đều sử dụng định dạng chuẩn thi đánh giá năng lực quốc tế như IELTS, CEFR (tiếng 

Anh), JLPT (tiếng Nhật), HSK (tiếng Trung), DELF (tiếng Pháp). Trường Đại học Hà Nội cũng là 

đơn vị đối tác của một tổ chức quốc tế trong việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Nhật, tiếng Pháp và 

tiếng Đức.  

Trong khuôn khổ của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, sau khi xem xét hồ sơ về năng lực khảo thí, 

Ban QLĐA 2020 giao nhiệm vụ cho trường ĐHHN là 1 trong 10 cơ sở trên toàn quốc được phép làm 

công tác khảo sát năng lực tiếng Anh. 



Công tác tổ chức thi và đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội được thực hiện 

theo quy trình chuẩn, bao gồm việc thành lập hội đồng thi do Hiệu trưởng trực tiếp làm chủ tịch hội 

đồng. Các khâu trong quá trình tổ chức thi được đảm bảo nghiêm túc theo quy định của Bộ Giáo dục 

Đào tạo và Trường Đại học Hà Nội. Việc tổ chức thi được thực hiện theo Quy chế thi và đánh giá 

năng lực ngoại ngữ do Hiệu trưởng ban hành. Các kỳ thi đều có sự tham gia của thanh tra, giám sát 

của Trường và của công an Thành phố Hà Nội.  

 

3. Hợp tác quốc tế và nghiên cứu về thi và đánh giá năng lực ngoại ngữ 

Trường ĐHHN tích cực tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu trong lĩnh vực thi 

và đánh giá năng lực ngoại ngữ. Dưới đây là một số hoạt động cụ thể:  

- Tổ chức kiểm tra đánh giá tiếng Anh đầu vào của học viên thuộc các chương trình đào tạo 

liên kết giữa trường ĐHHN và các trường ĐH nước ngoài: chương trình dự bị thạc sĩ (PG) 

và Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) với ĐH Victoria (Úc); 

Cử nhân quản trị kinh doanh và Thạc sĩ quản trị kinh doanh với ĐH La Trobe (Úc), Thạc sĩ 

Thiết kế hệ thống với ĐH Central Lancashire (Vương quốc Anh).  

- Tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh theo dạng thức TOEFL hoặc IELTS cho học 

viên các lớp 322. Kết quả các bài kiểm tra này không lệch nhiều so với kết quả mà sinh viên 

đạt được khi thi TOEFL hay IELTS tại các trung tâm khảo thí quốc tế có uy tín. Gần 100% 

học viên 322 học tiếng Anh tại ĐHHN đủ trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình 

322 (500 TOEFL hoặc 5.5 IELTS); 

- Một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: 

o Chuẩn năng lực ngoại ngữ và đề thi mẫu trong đào tạo sau đại học theo trình độ B1, 

B2 của khung CEFR. Nhiệm vụ này do Vụ Giáo dục Đại học giao cho Trường thực 

hiện năm 2010. Chuẩn năng lực ngoại ngữ này đã được thông qua và áp dụng cho các 

chương trình đào tạo cao học trên toàn quốc theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT 

ngày 28/02/2011. 

o Nghiên cứu ứng dụng Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ cho đào tạo tiếng 

Anh tại Việt Nam”, mã số B2011-26-17. Đây là nhiệm vụ KHCN do Vụ KHCN giao 

cho ĐHHN tiến hành từ năm 2011 đến năm 2012. Khi hoàn, đề tài đã đưa ra các đề 

xuất cụ thể về việc ứng dụng khung CEFR cho xây dựng chương trình, thiết kế giáo 

trình, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá tiếng Anh tại Việt Nam. 

- Một số đề tài nghiên cứu cấp trường: 

o Tài liệu giảng dạy kỹ năng viết luận theo dạng thức bài thi IELTS dành cho sinh viên 

EAP - Khoa Đào tạo Đại cương, 2007 của Th.S Nguyễn Kim Chi và nhóm tác giả; 

o Xây dựng bài thi IELTS cho Chương trình học tiếng Anh trực tuyến EDO, 2010 của 

Th.S Phạm Ngọc Thạch và nhóm tác giả; 

o Giáo trình kỹ năng Viết theo định hướng IELTS 1 (BEL Test Preparation Writing), 

2010 của Th.S Nguyễn Thị Kim Thanh và nhóm tác giả; 

o  “3000 câu hỏi thi các kỹ năng thực hành tiếng Anh trình độ 1, 2, 3 và 4” , 2010 của 

Th.S Trần Quang Vịnh và nhóm tác giả. 

 



Phần 2: Nội dung Đề án thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 
Các nội dung trong Đề án này thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Khoản 7 Điều 5 của Thông 

tư số 23/2017/TT-BGDĐT Ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban 

hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. 

 

1. Bộ phận độc lập thực hiện chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ 

 

Năm 1995, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (tiền thân của Trường Đại học Hà Nội đã thành 

lập Trung tâm Kiểm tra Đánh giá theo Quyết định số 572/TCCB, ngày 03/4/1995. Năm 2009 Trung 

tâm được đổi tên thành “Trung tâm Kiểm tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục” theo Quyết định số 

1127/QĐ-ĐHHN ngày 16/8/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội. 

Nhiệm vụ của Trung tâm bao gồm: 

- Nghiên cứu các chuẩn kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ trong đó có tiếng Anh cho các 

đối tượng người học; 

- Đề xuất và xây dựng chuẩn kiểm tra đánh giá các trình độ theo Khung tham chiếu châu Âu về 

ngoại ngữ có tích hợp các dạng thức kiểm tra đánh giá như IELTS, TOEFL, TOEIC; 

- Xây dựng, lưu trữ và khai thác ngân hàng đề thi; 

- Tổ chức các cuộc thi năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế; 

- Tư vấn chính sách, nghiên cứu áp dụng các kết quả về khảo thí; ứng dụng công nghệ trong 

kiểm tra-đánh giá. 

- Tư vấn về Kiểm tra-đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo. 

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ban hành Quyết định số 

1145/QĐ-ĐHHN về quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Hà Nội, trong đó quy định một số nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thi và đánh giá năng lực 

ngoại ngữ của Trung tâm Kiểm tra và đảm bảo chất lượng giáo dục như sau: 

 

- Soạn thảo, tư vấn cho Hiệu trưởng về việc ban hành các văn bản quy định về chuẩn kiểm tra, 

đánh giá, chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo, xây dựng bộ mẫu đề thi, đặt hàng soạn thảo 

ngân hàng tiểu mục đề thi ngoại ngữ (các cấp độ quy định cho người Việt Nam); tổ chức 

soạn đề thi, kiểm tra các học phần tiếng Anh đối với hệ cử nhân vừa làm vừa học (hệ tại 

chức), và đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo nhu cầu của cơ quan ban ngành trung 

ương, địa phương và các cơ sở giáo dục, đào tạo; 

- Nghiên cứu ứng dụng phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quản lý ngân hàng đề 

thi (băng hình, băng tiếng, phầm mềm sử dụng cơ sở dữ liệu tiểu mục ngân hàng đề thi …) 

sử dụng công nghệ trong biên soạn đề thi; 

- Xây dựng quy trình sử dụng và bảo mật ngân hàng đề thi; 

- Huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng của 

Trường và các cơ sở ngoài trường. 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã xây dựng ngân hàng đề thi tiếng Anh, 

cung cấp đề cho hàng nghìn đợt thi của các khối đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, từ xa; đề thi cho 

khối chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh như Quản trị kinh doanh, Du lịch, Kế toán, Tài chính -  

Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quốc tế học. Trung tâm cũng là nơi cung cấp bộ đề kiểm tra có tên 

gọi HANU Test để kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên các chương trình đào tạo liên 

kết với các trường đại học uy tín nước ngoài như La Trobe (Úc), Victoria (Úc), Central Lancashire 

(Vương quốc Anh). Dạng thức đề kiểm tra HANU Test đã được các trường đại học nước ngoài kiểm 

định và công nhận. 



 

2. Đội ngũ cán bộ của Trường trong thi và đánh giá năng lực ngoại ngữ 

Nhằm kiện toàn và đảm bảo chất lượng đào tạo nói chung và thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ 

nói riêng, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Quyết định số 2540/QĐ-ĐHHN ngày 18 tháng 11 

năm 2016 về việc thành lập Trung tâm Kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo. Hiện nay, Trung 

tâm có 01 Giám đốc, 06 nhân viên cơ hữu và nhiều cộng tác viên là chuyên gia trong lĩnh vực khảo 

thí trong và ngoài nước.  

a. Lãnh đạo bộ phận chuyên trách. Giám đốc, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, có bằng thạc sĩ 

chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng do Trường Đại học La Trobe (Australia) cấp và bằng 

tiến sĩ giáo dục do Trường Đại học Victoria (Australia) cấp. Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch đã 

công tác tại Trường Đại học Hà Nội từ năm 1990 và hiện nay đang giữ chức Phó hiệu trưởng 

phụ trách đào tạo của Nhà trường. 

 

b. Cán bộ chấm thi Nói và Viết tiếng Anh và ngoại ngữ khác. 

Nhân lực Tiếng Anh 

Hiện tại, trường ĐHHN có 138 giáo viên giảng dạy tiếng Anh. Trên 90% giáo viên được đào tạo 

tại các nước như Úc, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand; phần lớn số còn lại đều đã được thực tập tại 

nước ngoài hoặc đã được chuyên gia nước ngoài tập huấn trong nước. Trong số này 64 giảng viên đã 

được tập huấn về chấm thi các kỹ năng Nói và Viết theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam, viết tiểu mục ngân hàng đề thi các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và xác trị tiểu mục ngân 

hàng đề thi. Sau khi được tập huấn, đội ngũ giảng viên này thường xuyên tham gia biên soạn đề thi, 

chấm thi cho các hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh ở bậc phổ thông, 

cao đẳng, đại học trong khuôn khổ của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 và các hội đồng thi của Trường. 

Tuy nhiên, nhiều khóa tập huấn không cấp giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ tham gia khóa học.  

Ngoài ra, đội ngũ giáo viên chuyên tiếng Anh của trường ĐHHN đã tham gia tích cực vào nhiều 

đợt chấm thi của 17 chương trình đào tạo tiếng Anh và bằng tiếng Anh của Trường cũng như tham 

gia vào các kỳ chấm thi Nói, Viết của nhiều trường đại học, cơ quan nhà nước, của các chương trình 

đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ tổ chức tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. 

 

Nhân lực các ngoại ngữ khác 

Đối với các ngoại ngữ khác, Trường có 39 giảng viên đã tham gia các khóa tập huấn về chấm thi 

các kỹ năng nói và viết. 

 

c. Cán bộ ra đề thi tiếng Anh và các ngoại ngữ khác  

Nhân lực tiếng Anh 

        Trong số 64 giảng viên tiếng Anh đã được tập huấn về thi và kiểm tra đánh giá theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, 32 giảng viên đã được tập huấn chuyên sâu về biên 

soạn câu hỏi thi , viết tiểu mục ngân hàng đề thi tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5, xác trị bài thi ... Số 

giảng viên này thường xuyên được mời tham gia biên soạn đề thi năng lực tiếng Anh cho các hội 

đồng thi của Trường Đại học Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Nhân lực các ngoại ngữ khác 

Mặc dù giảng viên của các ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc chưa 

được tham gia tập huấn chính thức tại các đợt tập huấn trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ 2020, 

Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi hội thảo nội bộ trong đó các giảng viên tiếng Anh đã 

được tập huấn chia sẻ kinh nghiệm với giảng viên các ngôn ngữ khác.  

Giảng viên các ngôn ngữ khác của Trường cũng thường xuyên tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi 

năng lực tiếng do các tổ chức quốc tế thực hiện tại Trường Đại học Hà Nội như kỳ thi năng lực tiếng 

Nhật (JLPT), tiếng Pháp (DELF), tiếng Trung (HSK), tiếng Đức (Goethe Zertifikat)... Các kỳ thi này 



đều sử dụng định dạng quốc tế của các ngôn ngữ trên, hoặc theo chuẩn năng lực ngoại ngữ Châu Âu 

(tiếng Pháp, Đức). 

 

d. Cán bộ phân tích đề thi. 

- Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Quyên có bằng tiến sĩ về giáo dục chuyên ngành định chuẩn trong cải 

tiến thường xuyên tại các trường đại học ở Việt Nam.  

- Nghiên cứu sinh Đoàn Quang Trung, Quyền trưởng Khoa tiếng Anh: Hiện nay NCS Đoàn 

Quang Trung đang chờ bảo vệ luận án tiến sĩ giáo dục, chuyên ngành nghiên cứu về đo 

lường trong đánh giá năng lực tiếng Anh. 

- Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Diệp: Hiện nay, nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Diệp đang 

làm tiến sĩ tại New Zealand với đề tài nghiên cứu ‘Xác trị bài thi đánh giá năng lực tiếng 

Anh của Việt Nam – VSTEP’. 

 

đ. Đội ngũ kỹ thuật viên 

Phòng thiết bị và công nghệ của Trường Đại học Hà Nội bao gồm 09 cán bộ, trong đó có  02 

người có bằng thạc sĩ,  06 có bằng cử nhân về điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Các 

chuyên viên của Phòng Thiết bị và Công nghệ đã có nhiều năm tham gia phục vụ cho các hội đồng 

thi năng lực ngoại ngữ do Trường tổ chức và các hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Nhật, tiếng 

Pháp, tiếng Hàn Quốc do các tổ chức quốc tế phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức. 

 

3. Môi trường sư phạm cho công tác tổ chức thi. 

Trường Đại học Hà Nội (địa chỉ: Km 9 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội) là một cơ sở giáo dục công lập đã được thành lập từ năm 1959. Khuôn viên của Trường có môi 

trường sự phạm an toàn cho công tác tổ chức thi bao gồm các tòa nhà khép kín được bảo vệ trực 

24/24 và khu vực in sao đề thi biệt lập. 

 

4. Về cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu tổ chức thi NLNN 

a. Phòng thi: Số lượng phòng thi và các phòng chức năng của Trường 

 

- Tất cả các phòng thi được đảm bảo cách ly âm thanh, đủ ánh sáng, bàn ghế … là nơi Trường 

thường xuyên tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên các hệ đào tạo. 

Một số tổ chức quốc tế (của Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc) thường xuyên sử dụng các phòng 

thi của Trường làm nơi tổ chức các kỳ thi thi năng lực ngoại ngữ quốc tế. Hiện nay, 20 

phòng đã có hệ thống camera giám sát ghi lại được toàn bộ diễn biến của phòng thi. Trường 

đang tiến hành trang bị hệ thống camera giám sát cho toàn bộ các phòng thi của Tòa nhà A1 

(Trung tâm Kiểm định và Đánh giá chất lượng đào tạo). 

- Có đủ thiết bị ghi âm, phát âm, phần mềm chuyên dụng đáp ứng yêu cầu tổ chức thi (Bảng 1) 

- Có thiết bị kiểm tra an ninh tại Tòa nhà A1. 

- Có nơi bảo quản đồ đạc của thí sinh 

- Có phòng làm việc của Hội đồng thi, trực thi, giao nhận đề thi và bài thi; có hòm, tủ, két sắt 

có khóa chắc chắn để bảo quản đề thi và bài thi 

- Khu vực thi có đảm bảo các yêu cầu an toàn, bảo mật và phòng chống cháy nổ. 

 

Bảng 1: Số phòng thi và thiết bị kỹ thuật đi kèm. 

Phòng thi và  

Loại thiết bị 

Số 

lượng  
Tính năng kỹ thuật  

Nước sản xuất 

(đối với thiết bị) 

Sở hữu 

của nhà 

thầu hay 

đi thuê  

Chất 

lượng sử 

dụng 

hiện nay  



Hệ thống âm thanh 

trung tâm phục vụ 

thi 

05 

Lắp đặt tại 100 

phòng học, từ 30 đến 

100 chỗ ngồi, Trang 

bị hệ thống âm thanh 

TOA 

Bàn ghế do VN 

sản xuất, Hệ 

thống TOA do 

Nhật bản sản xuất 

Sở hữu Tốt 

Giảng đường chuẩn 75 

Lắp đặt thiết bị và 

âm thanh đồng bộ, từ 

50 đến 220 chỗ ngồi 

Bàn ghế do VN 

sản xuất, Hệ 

thống TOA do 

Nhật bản sản 

xuất, Máy chiếu 

máy tính hiện đại 

Sở hữu Tốt 

Phòng thi chuẩn 100 
Mỗi phòng bố trí 

được 30-35 thí sinh 

Hệ thống âm 

thanh chuẩn và 

Camera giám sát 

Bàn ghế Việt 

Nam 

Sở hữu Tốt 

Phòng lab chuyên 

dụng 
15 

Mỗi phòng được 

trang bị 30 máy và 

cabin học viên và 01 

máy điều khiển giáo 

viên 

Thiết bị đồng bộ 

của hãng Sanako 

Phần Lan. Bàn 

ghế do VN sản 

xuất 

Sở hữu Tốt 

Phòng Multimedia 10 400 máy tính 

Máy tính HP, bàn 

ghế đồng bộ, 

phần mềm quản 

lý Multimedia 

Cheiru Nhật Bản 

Sở hữu Tốt 

Máy ghi âm kỹ 

thuật số 
35 

Phục vụ các hội đồng 

khảo sát 
SONY Sở hữu Tốt 

Đài Cassette 60 
Phục vụ các hội đồng 

khảo sát 
SONY Sở hữu ` Tốt 

Hội trường lớn và 

thiết bị (tập huấn và 

cấp GCN) 

01 Hội trường 600 chỗ 

Bàn ghế Việt 

Nam, Thiết bị 

Nhật Bản 

Sở hữu Tốt 

 

Tháng 11 năm 2017, Trường đã đưa vào sử dụng tòa nhà Trung tâm kiểm định và đánh giá chất 

lượng đào tạo (Tòa nhà A1). Hệ thống trang thiết bị của tòa nhà này như sau:  

- 21 phòng thi chuẩn, trong đó có 14 phòng 30-40 chỗ, 04 phòng 50-60 chỗ và 03 phòng từ 80-

100 chỗ.  

- Trang thiết bị âm thanh và camera giám sát cho tất cả các phòng thi, đạt chuẩn quốc tế 

- Hệ thống máy tính đồng bộ phục vụ thi trực tuyến: 180 máy 

- Hệ thống máy chủ quản lý CSDL thi 

- Hệ thống camera giám sát, thiết bị ghi âm, ghi hình và cổng kiểm soát an ninh 

- Hệ thống phần mềm quản lý thi trực tuyến 

 

b. Có hệ thống máy tính bao gồm 25 máy chủ, máy trạm và thiết bị bảo mật hợp nhất cho 

toàn bộ hệ thống, các this bị phụ trợ đảm bảo đáp ứng yêu càu về kỹ thuật để có thể tổ 

chức thi trên máy tính cho ít nhất 600 thí sinh trong một lượt thi. 

c. Có trang thông tin điện tử để phục vụ tổ chức thi: www.hanu.vn và www.hanutest.vn  

http://www.hanu.vn/
http://www.hanutest.vn/


d. Có khu vực làm đề riêng biệt, đáp ứng quy trình xây dựng đề thi chuẩn hóa theo hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

5. Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi. 

a. Số lượng câu hỏi trong ngân hàng hiện nay: 

o Tiếng Anh: Khoảng 8000 câu hỏi đã được mã hóa và trộn thành 30 đề thi/trình độ (A2, 

B1, B2 và B1-C1). 

o Tiếng Pháp, Trung, Nhật: Có ít nhất 15 đề thi tương đương. 

o Trong năm 2017-2018, Trường đã xây dựng kết hoạch bổ sung câu hỏi và ngân hàng 

đề thi cho các trình độ và ngôn ngữ khác nhau. 

b. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch bổ sung ngân hàng câu hỏi đề thi cho tiếng Anh và các ngôn 

ngữ khác trong các năm tiếp theo. 

 

6. Phần mềm tổ chức thi trên máy tính 

Thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại 

ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, trường ĐHHN đã thiết kế hệ thống phần 

mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và đề thi trắc nghiệm và đã chạy thử nghiệm với 500 đề thi. Hệ thống 

phần mềm này được phát triển nhằm tin học hoá một số nghiệp vụ trong công tác quản lý ngân hàng 

câu hỏi và thi trắc nghiệm với nhiều tính năng: 

 

- Quản lý ngân hàng đề thi tập trung; 

- Cho phép thi tại máy đơn hoặc tổ chức thi trên mạng; tổ chức các ca thi, đăng ký thi, xếp phòng 

thi, xếp máy tính, ra đề thi theo ma trận kiến thức, thống kê, đánh giá, báo cáo, xem bài làm…; 

- Cho phép tách/ghép đề thi từ nhiều nguồn khác nhau, giúp cho nhiều người có thể tham gia 

nhập câu hỏi; 

- Cho phép tạo đề thi theo các tiêu chí của người dùng và in trực tiếp ra giấy hoặc xuất sang tài 

liệu Microsoft Word; giám sát thi, cho thi lại, phân bố phòng thi, máy tính…; 

- Câu hỏi được chia ra thành nhiều mức độ khó, dễ khác nhau phù hợp với nhiều kỳ thi; 

- Có thể nhập câu hỏi từ các tài liệu Microsoft Word theo cấu trúc quy định; 

- Có thể nhập/xuất dữ liệu từ/sang Microsoft Excel; 

- Trộn câu hỏi ngẫu nhiên theo ma trận kiến thức; 

- Trộn ngẫu nhiên các câu hỏi đảm bảo các đề thi không giống nhau; 

- Hỗ trợ nhiều kiểu trả lời: một lựa chọn, nhiều lựa chọn, điền từ, viết luận, ghép nối…; 

- Câu hỏi có thể sử dụng chữ, công thức, âm thanh, hình ảnh, video. 

 

Ngoài ra, năm 2016, Trường đã trang bị một phần mềm chuyên dụng cho hoạt động khảo thí (địa chỉ 

trang web: www.hanutest.vn ). Phần mềm này đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tính năng như: 

a) Có giao diện thân thiện, dễ cài đặt, sử dụng; có khả năng ngắt kết nối với các ứng dụng và 

thiết bị bên ngoài không liên quan đến nội dung thi;  

b) Cho phép thí sinh tự đăng nhập vào phần mềm để làm bài thi bằng tài khoản thi cá nhân; 

c) Có phân hệ quản lý ngân hàng câu hỏi để cập nhật, bổ sung; 

d) Có chức năng tự động chọn ngẫu nhiên, đồng đều các câu hỏi ở các phần kiến thức khác nhau 

để tạo ra các đề thi trắc nghiệm tương đương nhau về độ khó từ ngân hàng câu hỏi thi; 

đ) Có các chức năng: chụp ảnh thí sinh và đưa vào dữ liệu thi; đồng hồ đếm ngược; xem trước câu 

hỏi tiếp theo, thống kê câu hỏi đã trả lời; tự động chấm điểm bài thi trắc nghiệm; tự động đăng 

xuất và lưu trữ bài làm, kết quả thi của thí sinh khi hết thời gian làm bài; tự động phân tích kết quả 

thi của thí sinh theo phương pháp cổ điển và hiện đại; sao lưu và bảo mật. 



Trong phần mềm đã có khoảng 20.000 câu hỏi tiếng Anh cho cả 4 kỹ Nghe – Nói – Đọc Viết ở tất 

cả các định dạng bài thi thông dụng như B1, B2, IELTS, TOEIC, TOEFL. Tất cả các câu hỏi trong 

ngân hàng đã được thẩm định. Nhà trường đã tiến hành kiểm thử với nhiều nhóm sinh viên chính quy 

của Trường và cho kết quả thi chính xác, có độ tin cậy cao. Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch 

bổ sung câu hỏi thi cho các ngoại ngữ khác: Tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một số môn 

tiếng Việt. 

Trên đây là bản Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội. 

Kính đề nghị Cục Quản lý chất lượng trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét,  giao nhiệm 

vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho Trường. 

 

 

        HIỆU TRƯỞNG 
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