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THƯ NGỎ  

GIỚI THIỆU “KỲ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TRUNG HỌC  

PHỔ THÔNG TỔ HỢP D01 CÙNG ULIS" 

 
Kính gửi: Quý Nhà trường 
 

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng gửi tới Quý trường 

lời chúc năm mới an khang thịnh vượng! 

 

Thời gian cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 - 2023 đang ngày càng đến gần. Các 

bạn thí sinh cũng như gia đình hiện đang có rất nhiều sự lựa chọn để có thể được tuyển 

vào một trường đại học uy tín theo nhiều phương thức khác nhau như: xét tuyển học bạ, 

xét tuyển thẳng, xét điểm kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia hoặc 

xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực do một số trường đại học đứng ra tổ 

chức. Và dù là bằng phương thức nào thì đích đến cuối cùng của Quý Nhà trường, phụ 

huynh và các bạn thí sinh đều là có thể được bước chân vào ngôi trường đại học các em 

mong muốn.  

 

Nhằm giúp thí sinh, gia đình và nhà trường làm quen với cấu trúc đề thi, không khí 

phòng thi, đánh giá được đúng năng lực của bản thân, đồng thời so sánh tương quan với 

nhóm trường, nhóm thí sinh cùng năm tuyển sinh, giúp Quý trường và thí sinh có được 

cái nhìn khách quan cũng như có được hướng ôn luyện, bổ khuyết kiến thức phù hợp, 

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đưa vào triển khai hệ thống thi 

thử trực tuyến kiểm tra năng lực cho học sinh THPT trên toàn quốc. 

 

Kỳ thi thử kiểm tra năng lực (tổ hợp D01: Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh) do trường 

Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức đã diễn ra đợt thi đầu tiên vào ngày 09/01/2022 

với hơn 4500 lượt đăng ký từ các bạn thí sinh khắp cả nước. 
 

Sau kỳ thi, nhà trường và các bạn thí sinh đã nhận được: 

 Đối với nhà trường: Nhà trường nhận được báo cáo kết quả kỳ thi bao gồm đánh giá 

chung về điểm trung bình và tỷ lệ học sinh đạt được theo từng phổ điểm; đánh giá chi 

tiết tỷ lệ đúng của các nội dung kiến thức có trong bài thi để từ đó có kế hoạch hỗ trợ 

các em ôn tập giúp mang lại kết quả cao nhất trong kỳ thi chính thức. 

 

Mẫu báo cáo kết quả thi dành cho nhà trường: Mẫu báo cáo gửi nhà trường 

 

 Đối với học sinh: Bên cạnh thông báo về số điểm đạt được và phân tích kết quả chi 

tiết, học sinh nhận được nhận xét chi tiết của hội đồng chấm thi về những nội dung kiến 

thức nào đã nắm vững, nội dung kiến thức nào chưa chuẩn để có thể bổ khuyết kịp thời. 

 

Mẫu báo cáo kết quả thi dành cho học sinh: Mẫu báo cáo gửi học sinh 
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Không chỉ đơn thuần là đứng ra tổ chức một kỳ thi, mục đích cuối cùng mà Trường Đại 

học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn đó là từ kỳ thi thử này, các bạn 

học sinh có thể nhìn ra được bản thân mình đang ở vị trí nào, thang điểm khoảng bao 

nhiêu từ đó trau dồi kiến thức của bản thân nhiều hơn, sớm đạt được kỳ vọng trường đại 

học mà các em mong muốn. Do vậy, Ban tổ chức kỳ thi rất mong muốn Quý trường 

quan tâm và chia sẻ thông tin đăng ký tới các em học sinh của mình. 

 

Thông tin chi tiết về kỳ thi: 

 Thời gian thi: 20/02/2022 

 Môn thi: Toán học, Tiếng Anh, Ngữ văn 

 Lệ phí thi: Môn Toán và Anh là 120.000đ/môn, môn Văn là 150.000vnđ 

 Website đăng ký dự thi: https://thithudaihoc.ulis.vnu.edu.vn 

 Email: thithu@ulis.vnu.edu.vn 

 Trang web chính thức của trường Đại học Ngoại Ngữ: ulis.vnu.edu.vn 

 Hotline: 098.1417.184 - 096. 5002.3577 

 Group Zalo trao đổi về kỳ thi dành cho các bạn học sinh: https://zalo.me/g/llfwsk953 

 

Các bước để tham gia kỳ thi: 

 Bước 1: Đăng ký dự thi tại https://thithudaihoc.ulis.vnu.edu.vn 

 Bước 2: Học sinh xác nhận đăng ký dự thi thông qua email cá nhân 

 Bước 3: Thanh toán online nhanh chóng với độ bảo mật cao 

 Bước 4: Học sinh nhận được hướng dẫn chi tiết về cách thức dự thi 

 Bước 5: Tham gia thi dễ dàng với máy tính/ điện thoại được kết nối Internet 

 Bước 6: Nhận báo cáo kết quả thi 

 

Một lần nữa Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội xin cảm ơn Quý 

nhà trường đã quan tâm tới kỳ thi và mong sớm nhận được sự ủng hộ, phản hồi từ Quý 

nhà trường! 

 

Trân trọng! 
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