ĐẢNG CỘNG SẢN VĨỆT NAM

TỈNH UỶ LÀO CAI
BAN TỎ CHỨC
*

Lào Cai, ngày^^tháng 3 năm 2019

S Ổ ^ ^ -C V /B T C T U
V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ
tại HVCTQG Hồ Chỉ Minh năm 2019

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Căn cứ Thông báo số 120-TB/HVCTQG ngày 28/02/2019 của Học viện Chính trị
Quôc gia Hô Chí Minh vê việc tuyên sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2019.
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Căn cứ Quy định số 23-QĐ/TƯ ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học;
Căn cứ Quy định số 10-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào
Cai vê phân câp quản lý tô chức, cán bộ;
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Ban Tồ chức Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử
cán bộ, công chức, viên chức dự thi trình độ thạc sỹ năm 2019 tại Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy để
thẩm định trĩnh Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Thông tin chi tiết xem tại
mục Văn bản chỉ đạo điều hành của cổng thông tin điện tử Ban Tổ chức Tỉnh
ủy, địa chỉ: baníochuc.ỉaocai.org.vn.
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển hết ngày 20/4/2019 (Hồ sơ dự tuyển do Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoặc tại phòng Tổ chức — Cán bộ, Ban Tổ
chức Tỉnh ủy phát hành).!.
Nơi nhân
- Như ừên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Cổng thông tin điện tử Ban Tổ chức TƯ,
- Phòng Tổ chức - Cán bộ,
- Lưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Lý Thị Vinh

BAN CHẮP HÀNH TRUNG ỰƠNG

ĐẢNG CÕNG

VĨẺT NAM

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày2$ tháng 02 năm 2019
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SỐ: ẢLO -TB/HVCTQG
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Chuyến:......

TG£ÃZ\
THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Thực hiện Kế hoạch đào tạo Sau đại học năm 2019, Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019
như sau:
1. Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

- Hĩnh thức đào tạo: Chính quy (hệ tập trung và không tập trung)
- Thời gian đào tạo: 18 tháng (đổi với hệ tập trung)
24 tháng (đối với hệ không tập trung)
- Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ
sở đào tạo đủ điều kiện khác.
2. Chuyên ngành tuyển sinh

1)

Triết học; 2) Chủ nghĩa xã hội khoa học; 3) Kinh tế chính trị; 4) Quản

lý kinh tế; 5) Kinh tế phát triển; 6) Xã hội học; 7) Lịch sử phong trào cộng sản,
công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; 8) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;
9) Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; 10) Chính trị học; 11) Hồ Chí
Minh học; 12) Tôn giáo học; 13) Văn hóa học; 14) Quan hệ quốc tế; 15) Lý
luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; 16) Chính sách công; 17) Pháp luật về
quyền con người; 18) Lãnh đạo học.
3. Hình thức, thòi gian, chỉ tiêu tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
- Thời gian tuyển sinh: Dự kiến ngày 15-16/6/2019
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 900 chỉ tiêu
4. Môn thi tuyển

- Thi tuyển 03 môn: Cơ sở, cơ bản, ngoại ngữ (Xem Phụ ỉục ỉ).
- Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của
Học viện, thuộc một trong các trường họp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời
gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy
định hiện hành;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương)
trong thòi hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được
cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận và
được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận.
5. Điều kiện dự thi

Người dự thi phải có các điều kiện sau đây:
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đang công tác (trong biên chế
hoặc ký họp đồng lao động từ 1 năm trở lên) tại các cơ quan của Đảng, Nhà
nước, lực lượng vũ ừang, doanh nghiệp, đoàn thể chính trị - xã hội. Trường
họp khác do Giám đốc Học viện quyết định;
- Đã tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù họp với chuyên
ngành đăng ký dự thi;
- Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần, chuyên ngành
khác với chuyên ngành dự thi (chi tiết xem Thông báo tuyển sình bổ sung kiến
thức năm 2019 và Danh mục các chuyên ngành đúng, phũ hợp, chuyên ngành
gần với chuyên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện kèm
theo) phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức do Học viện cấp trước khi dự thi;
- Người có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;
- về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Xem Danh mục các chuyên
ngành đủng, phủ hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành tuyển sinh đào tạo
trình độ thạc s ĩ của Học viện kèm theo thông báo này;
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- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ
mức cảnh cáo trở lên và không ừong thời gian thi hành ánhình sự, được cơ
quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc xác nhận;
- Có đủ sức khỏe để học tập;
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Họcviện.
6. Đối tượng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng ưu tiên
- Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày
hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu
vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
Trong trường họp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc
điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa
phương được quy định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy hiện hành;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,
được ủ y ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả
năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
6.2, Chính sách ưu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối
tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho mồn ngoại ngữ(thang
điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng
01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản của chuyên ngành đào tạo.
7. Hồ sơ dự thi

Người dự thi tuyển phải nộp hồ sơ có đầy đủ các loại giấy tờ sau đây:
1) Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu của Học viện);
2) Bản sao có công chứng các văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp đại học,
trung cấp, cao đẳng (nếu cỏ); chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);
3) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (Theo mẫu 2C/IW);
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4) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của cơ sở y tế;
5) Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ được ban hành gần
nhất sau đây: Quyết định tuyển dụng, họp đồng lao động, quyết định bồ
nhiệm, quyết định tăng lương;
6) Bản sao có công chứng các giấy tờ họp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)
7) Bản sao quyết định kết nạp đảng viên;
8) 03 phong bì dán tem ghi rõ nơi nhận là địa chỉ và số điện thoại của
người dự thi.
8. Nhận hồ sơ dự thi

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 907 Nhà A 17, Vụ Quản lý đào tạo, Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 419 Hoàng Quốc Việt, cầu Giấy, Hà
Nội (đ/c Phùng Thu Hiền; đ/c Nguyễn Đức Hải).
- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 29/4/2019.
Sau khi xét duyệt hồ sơ, Học viện sẽ thông báo cụ thể đến tùng thí sinh.
(Hồ sơ không hoàn trả sau khỉ nộp)
- Thông tin chi tiết xem tại website www.hcma.vn
ĐT: 0981969171 (đ/c Hiền); 0912346687 (đ/c Hải)
Email: vuquanlydaotao@npa.org.vn
Nơi nhân:
- Bộ Giáo dục và đào tạo (để b/c)

- Ban Giám đốc HV (để b/c),
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW,
- Sờ Nội vụ các tinh, thành phố trực thuộc TW,
- Sờ Giáo dục và ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Trường Chính trị tỉnh, thành phố ừực thuộc TW,
- Các bộ, ngành TW,
- Các tnròng đại học, Học viện, các trưcrng đào tạo cán bộ,
- Website Học viện,
- Lưu: VT, Vụ QLĐT.
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC MÔN THI D ự THI TRÌNH Đ ộ THẠC s ĩ NĂM 2019
STT
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Môn thi
Chuyên ngành
Triết học
Chủ nghĩa xã hội
khoa hoc
Kinh tê chính trị

Lịch sử Đảng Cộng
sản Viêt Nam
Lịch sử phong trào
cộng sản, công nhân
quốc tế và giải phóng
dân tôc
Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước

Môn cơ bản

Ngoại ngữ

Lịch sừ triêt học
Triết học Mác - Lênin
(Dành cho chuyên Triết)
Lý luận vê chủ nghĩa xã
Triêt học Mác - Lênin
(Dành cho chuyên Triết) hôi khoa hoc
Lịch sử các học thuyêt
Triết học Mác - Lênin
kinh tế
(Dành cho không
chuyên Triết)
Lịch sừ Việt Nam
-nt-nt-

Lịch sử thê giới

£
-nt-

-nt-nt-
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Chính tri hoc
Lý luận và lịch sử nhà
nước và pháp luật
Văn hóa học

-nt-

10
11
12
13

Hô Chí Minh hoc
Xã hôi hoc
Chính sách công
Lãnh đạo học

-nt-nt-nt-nt-

14
15

Pháp luật vê Quyên
con người
Tôn giáo học

-nt-

16
17

Quản lý kinh tê
Kinh tê phát triển

Kinh tê hoc
Kinh tê học

18

Quan hệ quôc tê

Lịch sử Quan hệ quôc tê

7
8

Môn cơ sở

Lý luận vê Đảng và xây
dựng Đảng Cộng sản cầm
quyền
Lịch sừ tư tưởng chính trị
Lý luận chung vê nhà
nước và pháp luật
Lý luận văn hóa và
đường lối văn hóa của
Đảng
Tư tường Hô Chí Minh
Xã hội học đại cương
Chính sách công
Những vân đê cơ bản vê
lãnh đao
Luật Hiên pháp Việt Nam
Chủ nghĩa Mác - Lênin
và chính sách của Đảng
ta về Tôn giáo
Khoa học quản lý
Kinh tê phát triên
Chính sách đôi ngoại Việt
Nam

MÌị
m
Anh văn

