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V/v tuyển sinh đào tạo trình độ đại học,
thạc sĩ, tiến sĩ tại HVCTQG Hồ Chỉ Minh
năm 2019
Kính gửi:

^ 0

3 năm 2019

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

Căn cứ Thông báo số 119-TB/HVCTQG ngày 28/02/2019 của Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh đại học chính trị (văn bằng hai) năm 2019;
Thông báo sổ 121-TB/HVCTQG ngày 28/02/2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019; Thông báo số 179TB/HVCTQG ngày 19/3/2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc
tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019;
Cán 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/TƯ ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào
Cai về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ,
Ban Tổ 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 đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 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 trình Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Thông tin chi
tiêt xem tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành của cổng thông tin điện tử Ban Tổ
chức Tỉnh ủy, địa chỉ: bantochuc.laocai.org.vn.
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:
- Đào tạo trình độ thạc sĩ hết hạn ngày 15/4/2019;
- Đào tạo trình độ đại học chính trị và tiến sĩ hết hạn ngày 01/8/2019.
(Hồ sơ dự tuyển do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chỉ Minh hoặc tại
phòng Tổ chức —Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát hành)J.
Nơi nhân
- Như trên,
- 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.
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Hà Nội, ngày ¿{ỳtháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đảo 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
- Hình thức đào tạo: Chính quy (không tập trung)
- Thời gian đào tạo: 24 tháng
- Địa điểm đào tạo: Trường Chính trị tinh Yên Bái
2. Chuyên ngành tuyển sinh
Chuyên ngành: Văn hóa học {mãsố: 82 29 040)
3. Hình thức, thời gian tuyển sinh
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
- Thời gian tuyển sinh: Dự kiến ngày 15 - 16/6/2019
4. Môn thi tuyển
- Thi tuyển 03 môn:
+ Triết học Mác - Lênin (dành cho không chuyên Triết);
+ Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng;
+ Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung châu Âu).
- Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của
Học viện thuộc một trong các trường hợp 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 bàng theo quy định
hiện hành;
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b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề 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 banbằng cấp
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bàng;
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 theoKhung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) trong thời 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 cồng 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 hợp 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, bao gồm: Văn hóa học, Quản lý văn hóa; Các chuyên ngành của
các trường đại học Văn hóa; Triết học; Ngữ văn; Lý luận nghệ thuật; Tiếng Việt
và Văn hóa Việt Nam;
- Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần, chuyên ngành khác với
chuyên ngành dự thi phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức do Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh cấp trước khi dự thi.
+ Chuyên ngành gần bao gồm: Các chuyên ngành khác thuộc nhóm: “Khoa
học giáo dục”, “Nghệ thuật”, ccNhân văn”, “Khoa học chính trị”, “Xã hội học và
nhân văn”, “Tâm lý học”, “Khu vực học và văn hóa học”, “Báo chí và truyền
thông5’ (Các nhóm ngành xem tại Danh mục giảo dục, đào tạo Việt Nam cấp III
và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến st)\ Quản lý xã hội;
Hành chính học, Giáo dục chính trị; Cử nhân chính trị; Giáo dục công dân.
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+ Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần vói chuyên ngành dự
thi phải tham gia học các lớp bổ sung kiến thức, bao gồm các học phần: Văn hóa
học đại cương (30 tiết); Văn hóa dân gian (30 tiết); Toàn cầu hóa và văn hóa Việt
Nam (30 tiết); Đường lối, chính sách văn hóa (30 tiết).
- 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;
- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật tò mức
cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan
quản lý nhân sự nơi đang làm việc xác nhận;
- Có đủ sức khoẻ để học tập;
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện.
6.

Đối tượng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng ưu tiên
- Người có thời gian cồng tác liên tục tò 02 nămtrờ lên (tính đến ngàyhết

v

hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy đinh là KhuvựcIV1ỆN
trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong MINH
trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều
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biệt phái công tác của cơ quan, tô chức có thâm quyên;
- 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 hoá học, được
ủy 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 hoá 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 môn 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 XÙI đăng ký dự thi (theo mẫu của Học viện);
2) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học; bảng điểm đại học;
chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);
3) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (Theo mẫu 2C/TW);
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, hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, quyết
định tăng lương;
6) Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)
7) Bàn sao quyết định kết nạp đảng viên;
8) 03 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của người dự thi.
8. Nhận hồ sơ dự thi:
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 907 Nhà AI 7, Vụ Quản lý đào tạo, Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 419 Hoàng Quốc Việt, cầu Giấy, Hà Nội.
- 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 từng thí sinh
(Hồ sơ không hoàn trà sau khi nộp).
- Thông tin chi tiết trên website www.hcma.vn
-Tư vấn đăng ký và nộp hồ sơ: 0979689199 (TS. Lê Thị Bích Thủy - Viện
Văn hóa và Phát triển)
Nơi nhận:
- Ban Tồ chức các Tình uỷ, Thành ưỷ trực thuộc TƯ;
- Sở Nội vụ tình, TP trực thuộc TƯ;
- Sờ Văn hóa, thể thao và du lịch tình, TP trực thuộc TƯ;
- Trường Chính trị tinh, TP trực thuộc TƯ;
-Phòng văn hóa cæ huyện trong Tinh;
- Lưu: VT, Viện Văn hóa và Phái triên
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ĐẢNG CỘNG SẢN VĨẺT NAM

BAN CHẮP HÀNH TRUNG ỰƠNG
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
__ ' HÒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày¿ ỉ tháng 02 năm 2019
Sk-.ẨU -TB/HVCTQG

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

Thực hiện I<cế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2019, Học viện Chính ứị
quốc gia Hồ Chí Minh tồ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 như sau:
1. Chuyên ngành tuyển sinh
(1) Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; (2) Mỹ,/;.
học; (3) Chủ nghĩa xã hội khoa học; (4) Tồn giáo học; (5) Lịch sử phong trầế ỉ
cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; (6) Lịch sử Đảng Cộng sản i
Ã:
Việt Nam; (7) Kinh tế chính trị; (8) Kinh tế phát triển; (9) Quản lý kinh tế; (10)v
Chính trị học; (11) Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; (12) Hồ Chí Minh
học; (13) Xã hội học; (14) Văn hóa học; (15) Lý luận và lịch sử nhà nước và
pháp lủật.” .
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 160 chỉ tiêu
3. Hình thức và thòi gian đào tạo
. -y. Hệ chính quy tập trung: 36 tháng đối với người có bằng thạc sĩ;
48 tháng đối với người có bằng đại học.
- Hệ chính quy không tập trung: 48 tháng đối với người có bằng thạc sĩ;
60 tháng đối với người có bằng đại học.
4. Hình thửc tuyển sinh: Xét tuyển
5. Thời gian xét tuyển: Tháng 9/2019
6. Điều kiện dự xét tuyển
1)
Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đang công tác (trong biên chế
hoặc họp đồng lao động từ 01 năm ÍTỞ lên) tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước,
lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội hưởng
lương từ ngân sách nhà nước. Các trường họp khác do Giám đốc Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định.
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2)

về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên (chuyên ngành đúng, phù họp
với chuyên ngành dự tuyển) hoặc bằng thạc sĩ (chuyên ngành đúng, phù họp hoặc
gần với chuyên ngành dự tuyển).
- Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng, phù hợp và người có
bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành dự tuyển sẽ phải học bổ sung
lđến thức theo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đúng chuyên ngành của Học
viện sau khi trúng tuyển (xem chi tiết Danh mục các chuyên ngành đủng, phủ hợp
và các chuyên ngành gần với các chuyên ngành tuyển sình đào tạo trình độ tiến sĩ
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).
- Người có bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước
ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng,
chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài
cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngồn ngữ sử dụng trong quá
trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào
tạo của Việt Nam cấp;
c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS
(Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam
công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử
dụng ừong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại
điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài
không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở
trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban
hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo) theo quy định tại điểm c khoản này do một tồ chức khảo thí được quốc
tế và Việt Nam công nhận cấp trong thòi hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày
đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên
môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho ngưòi khác hiểu
bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn- đề chuyên môn bằng
tiếng Anh).
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4) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trĩnh độ tiếng Việt tối
thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước
ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại Việt Nam.
5) Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên
cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành
có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
7. Hồ sơ dự tuyển
ứng viên nộp tủi hồ sơ, gồm có:
1) Đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực
nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được,
lý do lựa chọn cơ sờ đào tạo, kế hoạch thực hiện trong tòng thời kỳ của thời gian
đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị ^
ứng viên ữong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu, đề xuất người hướng dẫn (đónị
thành quyển, cỏ mục lục, 07 bản);
■^
2) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên m ô i^ ả ^
khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa họi
chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã thai ”
hoạt động-chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển
dự định nghiên cứu. Nếu nhà khoa học ở ngoài Học viện phải có xác nhận chữ ký
của cơ quan công tác của người giới thiệu (mỗi thư 01 bản chính và 06 bản sao);
3) Đơn xin đăng ký dự xét tuyển (theo mẫu) (01 bàn);
4) Bằng đại học, bảng điềm đại học bằng thạc sĩ, bảng điểm thạc sĩ, chứng chỉ
ngoại ngữ, bằng trung cấp, cao đẳng, chứng chỉ bồ sung kiến thức (nếu có) (mỗi
loại 01 bản sao công chửng, 06 bản sao);
5) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (mẫu 2C/TW) {01 bản
chính, 06 bản sao);
6) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập (01 bản chính);
7) Một trong các giấy tờ được ban hành gần nhất sau đây: Quyết định tuyển
dụng hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bồ nhiệm hoặc quyết định nâng
lương (01 bản sao công chứng, 06 bản sao);
8) Quyết định kết nạp đảng viên hoặc thẻ đảng viên (01 bản sao);
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9) Các bài báo đã được đăng trên tạp chí, các kỷ yếu hội thảo quốc tế (trang
bìa, trang mục lục và toàn bộ nội dung); đề tài khoa học được nghiệm thu (biên bản
nghiệm thu hoặc chứng nhận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền)
(đóng thành quyển gồm trang bìa, mục lục kê khai danh mục toàn bộ bài báo/báo
cáo khoa học...) (07 quyển);
10) 03 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển.
8. Nhận hồ sơ xct tuyển
- 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
Nguyễn Thị Hà; đ/c Trần Thị Tú Anh)
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20-8-2019
Sau khi xét duyệt hồ sơ, Học viện sẽ thông báo cụ thể đến từng ứng viên (hồ
sơ không hoàn ừ'ả sau khỉ nộp)
- Thông tin chi tiết xem trên website: www.hcma.vn
ĐT: 024 628 27 810/ 024 628 27 223
Email: vuquanlydaotao@npa.org.vn

;iá m Đ ố c
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 Tinh ủy, Thành ủy trực thuộc
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Sở Giáo dục và ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Các bộ, ngành TW,
- Các trường đại học, Học viện, các trường đào tạo
cán bộ,
- Website Học viện,
- Lưu: VT, Vụ QLĐT.
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Lê Q uôc Lý

\
ĐẢNG CỒNG SẢN VĨẼT NAM

BAN CHẮP HÀNH TRUNG ƯƠNG
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH
ị

ỊÃn tỏ

ch ứ c Tịnh

Hà Nội, ngày/ f tháng 02 năm 2019

Ĩjộr/Ị^^ -TB/HVCTQG
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THÔNG BÁO X

Tuyên sinh đại học chính trị (văn băng hai) năm 2019
ỰC"hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh các lóp đại học chính trị (văn
bằng hai) năm 2019, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 900 chỉ tiêu
- Đại học chính trị văn bằng hai, chuyên ngành Chính trị học (300 chỉ tiêu).
- Đại học chính trị văn bằng hai các chuyên ngành: Công tác tổ chức,
Công tác kiểm tra, Công tác dân vận, Công tác tôn giáo (600 chỉ tiêu).
2. Hinh thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Hình thức, thòi gian đào tạo
- Chính quy tập trung: 1,5 năm
- Vừa học vừa làm: 02 năm
4. Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 10/2019
5. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
5.1. Đối tượng: Cán bộ, công chức đang công tác (trong biên chế hoặc có
hợp đồng lao động từ 01 năm trở ỉên) tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực
lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, đoàn thể chính trị

- xã hội hưởng lương

từ ngân sách nhà nước.
5.2. Điều kiện dự tuyển
- Là đảng.viện Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Có bằng đại học thứ nhất.
6. Hồ sơ dự tuyển
Người'dự tuyển phải nộp túi hồ sơ có đày đủ các giấy tờ theo quy định,
gồm có:
1) Công vănxủa cơ quan quản lý cấp tỉnh hoặc tương đương đồng ý cử đi
dự tuyển (đối với người dự tuyển hệ đào tạo chính quy tập trung)] Công văn của
cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ đồng ý cử đi dự tuyển (đổi với người dự tuyển
hệ đào tạo vừa học vừa ỉàm)
2) Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Học viện)',
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3) Bản sao có công chứng họp lệ bằng đại học thứ nhất (Văn bằng do
nước ngoài cấp phải được dịch ra tiêng Việt, có công chứng hợp lệ và được
thẩm định theo quy định hiện hành); Trường họp bằng đại học hệ chuyên tu
hoặc liên thông, phải nộp bản sao có công chứng bằng cao đẳng hoặc bằng trung
cấp liên thông;
4) Bản sao có công chứng bảng điểm đại học;
5) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan cử đi học (theo mẫu 2C/TW);
6) Bản sao quyết định kết nạp đảng viên;
7) Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau đây: Quyết định
tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên của cơ quan đang công tác
(hợp đồng chưa hết hạn tỉnh đến tháng 8/2019); quyết định bổ nhiệm; quyết
định tăng lương gần nhất;
8) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của cơ sở y tế;
9) 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.
7. Nhận hồ sơ xét tuyển
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 909 Nhà A I7, Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, cầu Giấy, Hà Nội (đ/c Lâm Thị Phượng;
đ/c Nguyễn Bằng Việt).
- Thời gian nhận hồ sơ: Đen hết ngày 30-8-2019 (hồ sơ gửi qua đường bưu
điện tỉnh theo dấu buu điện nơi gửi nhưng không quá 10 ngày tính từ ngày gửi).
8. Thông báo kết quả trúng tuyển
Sau khi xét tuyển, Học viện sẽ có thông báo kết quả bằng văn bản đến
từng học viên ữúng tuyển (hồ sơ không hoàn trả sau khi nộp).
(Thông tin chi tiết xem tại website: www.hcma.vn; SĐT: 024 62827231,
Email: vuquanlydaotao@npa.org.vn).
K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhân:
- Ban Giám đốc HV (để b/c),

- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tồ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW,
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Sờ Giáo dục và ĐT tinh, thành phố trực thuộc TW,
- Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Các bộ, ngành TW,
- Các trường đại học, H ọc viện, các trường đào tạo cán bộ,

- Website Học viện,
-Lưu: VT, Vụ QLĐT.
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