
     

Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các cơ quan trung ƣơng, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 

nhà nƣớc đóng trên địa bàn tỉnh, 

- Huyện ủy, Thành ủy,  

- Đảng ủy, UBND các xã, phƣờng, thị trấn, 

Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trƣờng chính trị tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng; Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 

10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020 (giao thu tự chủ); Căn cứ Thông báo số 505-

TB/HVCTQG ngày 07/8/2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về 

việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020; Căn cứ Kế hoạch tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ công tác hằng năm, Trƣờng Chính trị tỉnh dự kiến phối hợp với 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 

2020, cụ thể:  

1. Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo  

- Hình thức đào tạo: Chính quy. 

- Thời gian đào tạo: Hệ tập trung 18 tháng và hệ không tập trung 24 tháng. 

- Địa điểm đào tạo: Trƣờng Chính trị tỉnh Bắc Kạn. 

2. Các ngành tuyển sinh 

1.  Triết học 10. Quản lý kinh tế 

2. Kinh tế chính trị 11. Quan hệ quốc tế 

3. Hồ Chí Minh học 12. Kinh tế phát triển 

4. Chính trị học 13. Xã hội học 

5. Chủ nghĩa xã hội khoa học 14. Văn hóa học 

6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 15. Tôn giáo học 

7. Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nƣớc 16. Chính sách công 

8. Lý luận và Lịch sử nhà nƣớc và pháp luật 17. Lãnh đạo học 

9. Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân 

quốc tế và giải phóng dân tộc 

18. Pháp luật về quyền con ngƣời 

19. Quản lý văn hóa 

TỈNH ỦY BẮC KẠN 

TRƢỜNG CHÍNH TRỊ 
* 
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3. Phƣơng thức tuyển sinh 

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

- Thời gian tuyển sinh: Dự kiến tháng 11/2020. 

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 845 chỉ tiêu. 

4. Môn thi tuyển 

- Thi tuyển 03 môn: Cơ sở, cơ bản, ngoại ngữ (xem Phụ lục I). 

- Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Học viên), thuộc một 

trong các trƣờng hợp sau đƣợc miễn thi môn ngoại ngữ: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc đào tạo toàn thời gian ở 

nƣớc ngoài, đƣợc cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện 

hành; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chƣơng trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về đào tạo chƣơng trình tiên tiến ở một số trƣờng đại học của Việt 

Nam hoặc bằng kỹ sƣ chất lƣợng cao (PFIEV) đƣợc ủy ban bằng cấp kỹ sƣ (CTI, 

Pháp) công nhận, có đối tác nƣớc ngoài cùng cấp bằng; 

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nƣớc 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 trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp 

chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi hoặc chứng chỉ tƣơng đƣơng (xem Phụ lục II). 

5. Điều kiện dự thi 

Ngƣời dự thi phải có các điều kiện sau đây: 

- Cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động đƣợc cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cử đi học. 

- Các trƣờng hợp khác do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh quyết định. 

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi; 

- Ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành dự thi 

phải có chứng chỉ học bổ sung kiến thức do Học viện cấp trƣớc khi dự thi (chi tiết 

xem tại website www.hcma.vn: Thông báo tuyển sinh bổ sung kiến thức năm 2020 

và Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành tuyển sinh 
đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); 

- Ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nƣớc ngoài cấp phải 

đƣợc Cục Quản lý chất lƣợng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy Công nhận; 

- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: (chi tiết xem tại website 

www.hcma.vn: Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành 

tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện quốc gia Hồ Chí Minh); 

http://www.hcma.vn/
http://www.hcma.vn/
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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 trong thời gian thi hành án hình sự, đƣợc 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 Học viện. 

6. Đối tƣợng và chính sách ƣu tiên 

* Đối tượng ưu tiên 

- Ngƣời 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 phƣơng đƣợc quy định là Khu vực I trong 

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành và phải có quyết 

định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền; 

- Thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh; 

- Con liệt sĩ; 

- Anh hùng lực lƣợng vũ trang, Anh hùng lao động; 

- Ngƣời dân tộc thiểu số có hộ khẩu thƣờng trú từ 2 năm trở lên ở địa 

phƣơng đƣợc quy định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành; 

- Con đẻ của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đƣợc 

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 hóa học. 

* Chính sách ưu tiên 

- Hoàn thành khóa học, học viên có đủ điều kiện sẽ đƣợc tham dự khóa học 

Hoàn chỉnh chƣơng trình Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh. 

- Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy 

chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện 

hành. 

7. Hồ sơ dự thi 

Ngƣời 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 đơn kèm theo); 

2) Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp đại học, trung 

cấp, cao đẳng; chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có); 

3) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trƣởng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

quản lý (Mẫu 2C/TCTW-98); 

4) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của cơ sở y tế; 

5) Bản sao công chứng một trong các giấy tờ đƣợc ban hành gần nhất gồm: 

Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm, Quyết định tăng 

lƣơng; 
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6) Giấy xác nhận đối tƣợng khu vực I hoặc bản sao công chứng các giấy tờ 

hợp pháp về đối tƣợng ƣu tiên (nếu có);  

7) 02 Ảnh 3x4, ảnh chụp trong năm 2020. 

Với nội dung trên, để Nhà trƣờng có cơ sở tổng hợp và đề nghị Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp mở lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 

đặt tại Trƣờng Chính trị tỉnh Bắc Kạn, đề nghị các đơn vị trong tỉnh hoặc cá nhân 

có Văn bản (hoặc danh sách đăng ký) gửi về Trƣờng Chính trị tỉnh Bắc Kạn. Thời 

hạn nhận đăng ký chậm nhất 17h00 ngày 02/11/2020. Số điện thoại liên hệ: 

02093.871.787 - Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Đ/c Huyền: 

0982.355.305. 

 

 Nơi nhận:  
 Gửi bản điện tử:                                                                           

- Nhƣ kính gửi (p/h), 

- Ban Giám hiệu, 

- Website Trƣờng Chính trị, 

Gửi bản giấy: 

- Phòng QLĐT&NCKH, 

- Lƣu VT. 

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

  

 

 

 

Nguyễn Minh Đức
 



PHỤ LỤC I 

DANH MỤC CÁC MÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

NĂM 2020 

 
 

STT Môn thi 

Ngành 

Môn cơ bản Môn cơ sở ngành Ngoại ngữ 

1 Triết học Triết học Mác - Lênin 

(Dành cho chuyên triết) 

Lịch sử triết học 

Tiếng Anh 

(Cấp độ 

A2 khung 

Châu Âu) 

2 Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Triết học Mác - Lênin 

(Dành cho chuyên triết) 

Lý luận về chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

3 Kinh tế chính trị Triết học Mác - Lênin Lịch sử các học thuyết 

kinh tế 

4 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Triết học Mác - Lênin Lịch sử Việt Nam 

5 Lịch sử phong trào 

cộng sản, công nhân 

quốc tế và giải phóng 

dân tộc 

Triết học Mác - Lênin Lịch sử thế giới 

6 Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà nƣớc 

Triết học Mác - Lênin Lý luận về Đảng và xây 

dựng Đảng 

7 Chính trị học Triết học Mác - Lênin Lịch sử tƣ tƣởng chính trị 

8 Lý luận và Lịch sử 

nhà nƣớc và pháp luật 

Triết học Mác - Lênin Lý luận chung về nhà 

nƣớc và pháp luật 

9 Văn hóa học Triết học Mác - Lênin Lý luận văn hóa và 

đƣờng lối văn hóa của 

Đảng 

10 Hồ Chí Minh học Triết học Mác - Lênin Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

11 Xã hội học Triết học Mác - Lênin Xã hội học đại cƣơng 

12 Chính sách công Triết học Mác - Lênin Chính sách công 

13 Lãnh đạo học Triết học Mác - Lênin Những vấn đề cơ bản về 

lãnh đạo 

14 Pháp luật về Quyền 

con ngƣời 

Triết học Mác - Lênin Luật Hiến pháp Việt 

Nam 

15 Tôn giáo học Triết học Mác - Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin 

và chính sách của Đảng 

ta về tôn giáo 

16 Quản lý kinh tế Kinh tế học Khoa học quản lý 

17 Kinh tế phát triển Kinh tế học Kinh tế phát triển 

18 Quan hệ quốc tế Lịch sử Quan hệ quốc tế Chính sách đối ngoại 

Việt Nam 

19 Quản lý văn hóa Đƣờng lối của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về 

văn hóa 

Lý luận văn hóa và phát 

triển 
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PHỤ LỤC II 
 1. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ĐƢỢC 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH CÔNG NHẬN 

 

STT Tên các cơ sở đào tạo 

1 Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội 

2 Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

3 Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế 

4 Đại học Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

5 Đại học Sƣ phạm Hà Nội 

6 Đại học Hà Nội 

7 Đại học Thái Nguyên 

8 Đại học Cần  Thơ 

9 Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh  

10 Đại học Sài Gòn 

11 Đại học Văn Lang 

12 Đại học Trà Vinh 

13 Đại học Vinh 

14 Học viện An ninh nhân dân 

15 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

 
 2. BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

TƢƠNG ĐƢƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG 

CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

(Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 Tiếng Anh 
 

Cấp độ 

(CEFR) 

IELTS TOEFL TOEIC Cambridge 

Exam 

BEC BULATS Khung 

Châu Âu 

3/6 

(Khung 

VN) 

4.5 450 PBT 

133 CBT 

45 iBT 

450 Preliminary 

PET 

Business 

Preliminary 

40 B1 

 

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được) 
 

Một số tiếng khác 
 

Cấp độ 

(CEFR) 

Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng Nhật 

3/6 

(Khung VN) 

TRKI 1 DELF B1 

TCF niveau 3 

B1 

ZD 

HSK cấp độ 3 JLPT N4 

 

Ghi chú: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, cơ sở đào tạo cần gửi đến Cục 

Quản lý chất lƣợng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định về việc quy đổi tƣơng đƣơng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI  

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh sau đại học Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

 

 Họ và tên: ………………………………….Nam/Nữ:……………….………. 

 Ngày, tháng, năm sinh: ……………………….. Nơi sinh: …………………….. 

 Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………………………………..………… 

 Địa chỉ: (dùng để thông báo kết quả): ……………………………………….. 

 Điện thoại: ……………………………………………………………….…… 

1. Bằng đại học: 

Năm tốt nghiệp: …………Chuyên ngành:…………….. ……………..………. 

Tại trƣờng: ……………………………………………………………………… 

Hình thức đào tạo: …………………..; Xếp loại tốt nghiệp: ……………..…… 

 (Đối với hệ chuyên tu phải có bằng trung cấp hoặc cao đẳng kèm theo) 

2. Bằng đại học thứ 2 (nếu có): 

Năm tốt nghiệp: …………Chuyên ngành:…………….. ………………..……. 

Tại trƣờng: ……………………………………………………………..…….… 

Hình thức đào tạo: …………………..; Xếp loại tốt nghiệp: ………………..… 

3. Diện ƣu tiên (nếu có): ……………………………………………………….. 

4. Đăng ký tuyển sinh: ………………………………………………………… 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh  

Chuyên ngành:…………………………………………………………….…... 

Hình thức đào tạo: Tập trung:…….;  Không tập trung: …….. 

Tôi xin thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ chấp 

hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện. 

      Ngày ……… tháng ………năm 2020 

           Ngƣời làm đơn 
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