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THÔNG BÁO 

Về việc quy định, giới hạn các hoạt động để tổ chức 
kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2022 

tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
                         

   

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh (ĐHQG-HCM) được tổ chức tại 17 tỉnh, thành phố trong cả nước, 
Trường Đại học Phạm Văn Đồng là đơn vị được ĐHQG-HCM ủy quyền tổ chức 

kỳ thi  đánh giá năng lực cho thí sinh đăng ký dự thi tại Cụm thi tỉnh Quảng 
Ngãi. Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-

HCM năm 2022 theo kế hoạch: 

 1. Quy mô của kỳ thi: 

 - Số cán bộ, viên chức làm nhiệm vụ: 181 người (chưa kể nhân viên phục 
vụ). 

 - Số thí sinh: 2.426 thí sinh (thí sinh đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Thanh 

Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng). 

 - Số phòng thi: 83 phòng.   

2. Thời gian thi: Buổi sáng ngày 27/3/2022 (Chủ nhật). 

  3. Địa điểm thi: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, gồm có 02 điểm thi. 

- Cơ sở 986 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi: 66 phòng thi (điểm thi 
58). 

- Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi: 17 phòng thi (điểm 
thi 59). 

 4. Địa điểm bảo quản đề thi và bài thi: Cơ sở 986 Quang Trung, thành 
phố Quảng Ngãi. 

 Để đảm bảo các hoạt động của kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 
năm 2022 và đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-
19, nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động 

và sinh viên thực hiện các quy định như sau: 

- Tạm dừng các hoạt động dạy học trực tiếp trong ngày 26/3/2022 và buổi 

sáng ngày 27/3/2022 tại cở sở 509 Phan Đình Phùng và cơ sở 986 Quang Trung 
để tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-

HCM năm 2022. 
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- Buổi sáng ngày 27/3/2022 cán bộ, viên chức, người lao động không làm 
việc, đi lại trong khuôn viên nhà trường tại cở sở 509 Phan Đình Phùng và cơ sở 

986 Quang Trung; trừ các cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên được 
điều động làm nhiệm vụ của kỳ thi. 

  - Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp 
thông báo và hướng dẫn sinh viên Lào ở lại ký túc xá cơ sở 986 Quang Trung 

không được ra/vào khu vực thi 986 Quang Trung trong buổi sáng ngày 
27/3/2022. 

- Phòng Hành chính - Quản trị, Ban Hậu cần phục vụ kỳ thi tiến hành 
kiểm tra, rà soát tình hình cơ sở vật chất; hướng dẫn đi lại, kiểm tra, kiểm soát 
các hoạt động an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ,… để bảo đảm an toàn kỳ 

thi. 

- Các hoạt động khác theo kế hoạch phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng 

và chịu sự kiểm soát, hướng dẫn của bảo vệ trường. 

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến thông báo này đến cán bộ, viên chức 

người lao động và sinh viên, học viên biết để tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Chủ tịch HĐT; 
- HT, các PHT; 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Công đoàn CS, Đoàn TN, Hội SV; 
- Lưu: VT, HC-QT. 

 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
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