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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tƣ số 

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-

BGDĐT ngày 22/01/2019 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc về 

việc cho phép Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đào tạo trình độ thạc sĩ 

ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nƣớc, Học viện Thanh thiếu niên 

Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 nhƣ sau: 

1. Thời gian đào tạo: 24 tháng 

2. Ngành và chỉ tiêu đào tạo  

- Ngành đào tạo:  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 

- Mã ngành:   8310202 

- Chỉ tiêu:   50 (Đợt 1: 30 chỉ tiêu; Đợt 2: 20 chỉ tiêu) 

- Hình thức đào tạo có hai hình thức sau: 

 + Chính quy không tập trung: Học thứ 7, chủ nhật 

+ Chính quy tập trung:  Học 10 ngày/tháng 

3. Điều kiện dự tuyển: 

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều 

kiện sau: 

a. Điều kiện về văn bằng: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 

nƣớc; Công tác Dân vận; Công tác Tổ chức và Công tác kiểm tra. 

 - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp: Cử nhân chính trị chuyên 

ngành Quản lý văn hóa - tƣ tƣởng, Quản lý hoạt động tƣ tƣởng - văn hóa và có 

Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tƣơng đƣơng trình độ cử 

nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nƣớc do Học viện Thanh thiếu 

niên Việt Nam cấp với 04 môn học sau: 

1. Học thuyết Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng 

Đảng (2 tín chỉ) 

2. Xây dựng Đảng về chính trị, tƣ tƣởng, tổ chức (3 tín chỉ) 

3. Quản lý chính nhà nƣớc Việt Nam (2 tín chỉ) 



4. Tổ chức và điều hành công sở (2 tín chỉ) 

       - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Chính trị học, Quan hệ quốc tế, 

Quản lý nhà nƣớc, Triết học, Hành chính công, Luật, Lịch sử Đảng, Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức 

tƣơng đƣơng trình độ cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nƣớc 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cấp với 08 môn học sau: 

1. Học thuyết Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng 

Đảng (2 tín chỉ) 

2. Xây dựng Đảng về chính trị, tƣ tƣởng (2tín chỉ) 

3. Xây dựng Đảng về tổ chức (2 tín chỉ) 

4. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị (2 tín chỉ) 

5. Công tác dân vận của Đảng (2tín chỉ) 

6. Quản lý chính nhà nƣớc Việt Nam (2 tín chỉ) 

7. Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (2tín chỉ) 

8. Tổ chức và điều hành công sở (2 tín chỉ) 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác, có trình độ cao cấp lý 

luận chính trị và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức 

tƣơng đƣơng trình độ cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nƣớc 

do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cấp với 10 môn học sau: 

1. Học thuyết Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng 

Đảng (2 tín chỉ) 

2. Xây dựng Đảng về chính trị (2 tín chỉ) 

2. Xây dựng Đảng về tƣ tƣởng (2 tín chỉ) 

3. Xây dựng Đảng về tổ chức (2 tín chỉ) 

4. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị (2 tín chỉ) 

5. Công tác dân vận của Đảng (2 tín chỉ) 

6. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (2 tín chỉ) 

7. Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam (2 tín chỉ) 

8. Luật Hiến pháp (2 tín chỉ) 

9. Luật Hành chính (2 tín chỉ) 

10. Quản lý hành chính nhà nƣớc Việt Nam (2 tín chỉ) 

 b. Điều kiện về thâm niên công tác: 

- Ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nƣớc, Công tác Dân vận, Công tác Tổ chức, Công tác kiểm tra xếp 

loại Khá trở lên đƣợc dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trƣờng hợp bằng 

tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 



vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến 

ngày nộp hồ sơ dự thi. 

       - Ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp, ngành gần với ngành 

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nƣớc phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm 

làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định 

tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

      - Ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác có bằng tốt nghiệp đạt loại 

khá trở lên phải có ít nhất 01năm kinh nghiệm; Trƣờng hợp bằng tốt nghiệp xếp 

loại khác phải có ít nhất 02 năm kinh làm việc trong lĩnh vực đăng kí dự thi kể 

từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

c. Điều kiện về sức khoẻ:  

Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng nhận sức khỏe của Bệnh 

viện đa khoa). 

d. Điều kiện về hồ sơ: 

Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện. 

4. Môn thi tuyển sinh 

Ngƣời dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nƣớc phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Thanh thiếu niên 

Việt Nam tổ chức gồm các môn quy định nhƣ sau : 

- Môn cơ sở: Học thuyết Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Đảng và 

xây dựng Đảng 

- Môn chuyên ngành: Quản lý hành chính nhà nƣớc Việt Nam 

- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Miễn thi môn Ngoại ngữ đối với thí sinh thuộc một trong các trƣờng hợp sau:  

+ 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 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

+ 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; 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nƣớc ngoài; 

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tƣơng đƣơng trong thời hạn 02 năm từ 

ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng chỉ đƣợc 

quy định dƣới đây: 

 

 



TT Ngoại ngữ 
Chứng chỉ đạt yêu cầu 

tối thiểu 
Đơn vị cấp chứng chỉ 

1 Tiếng Anh 

IELTS 4.5 
- British Council (BC) 

- International Development Program (IDP) 

TOEIC 450 

- British Council (BC) 

- Educational Testing Service (ETS) 

- International Development Program (IDP) 

- IIG 

Cambridge 

Exam 
PET 

BEC Preliminary 

BULATS 40 

CEFR B1 
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 

- Đại học Hà Nội 

2 Tiếng Nga TRKI Cấp độ 1 

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà 

Nội (The Russian centre of science and 

culture in Hanoi) 

3 Tiếng Pháp 
- DELF 

- TCF niveau 

- B1 

- Cấp độ 3 

Trung tâm Nghiên cứu Sƣ phạm quốc tế 

(Centre International d’Etudes 

Pedagogiques – CIEP) 

4 
     Tiếng 

Trung Quốc 
HSK Cấp độ 3 

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc 

(Han Ban) 

- Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc 

gia (The National Committee for the Test of 

Proficiency in Chinese) 

5 Tiếng Đức - ZD B1 
Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nƣớc 

ngoài (ZfA) 

6 Tiếng Nhật JLPT Cấp độ N4 
Quỹ Giao lƣu quốc tế Nhật Bản (Japan 

Foundation) 

 

* Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ kiểm 

tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ A2 (bỏ 

phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B1 khung Châu Âu áp dụng cho 

đào tạo trình độ thạc sĩ. 

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên 

a. Đối tượng ưu tiên: 

- Ngƣời có thời gian công tác liên tục từ 2 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 1 

nhƣng Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong 

trƣờng hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, 

biệt phát 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 nhƣ trên. 

- Con đẻ của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa hoc, 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. 

Lưu ý: Các giấy tờ xác nhận đối tƣợng ƣu tiên, chứng chỉ Ngoại ngữ để xét 

miễn thiphải nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi và trong thời hạn nộp hồ sơ 

đăng ký dự thi. 

b. Chính sách ưu tiên: 

Ngƣời dự thi thuộc đối tƣợng ƣu tiên quy định tại mục “Đối tƣợng ƣu tiên”, 

điều (bao gồm cả ngƣời thuộc nhiều đối tƣợng ƣu tiên) đƣợc cộng vào kết quả 

thi mƣời điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện đƣợc 

miễn thi ngoại ngữ theo quy định tại mục “Môn thi tuyển” và cộng một điểm 

(Thang điểm 10) cho một trong hai môn thi hoặc kiểm tra theo quy định tại mục 

“Môn thi tuyển”. 

6. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm: 

1) Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu). 

2) Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý. 

3) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) 

4) Bản sao công chứng bằng đại học và bảng điểm (Bằng tốt nghiệp đại 

học và bảng điểm do nước ngoài cấp phải có bản dịch kèm theo) và phải đƣợc 

Cục quản lý chất lƣợng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận. 

5) Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tƣợng ƣu tiên (nếu có) 

6) Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (bắt buộc với các đối tượng 

ngành gần, ngành phù hợp và ngành khác). 

7) 01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa. 

8) 02 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì ghi rõ họ tên. 

9) 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong 

bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu 

điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ). 

7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ 

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: Từ 01/02/2019 đến 15/05/2019. Thí sinh học bổ sung kiến thức 

nộp trƣớc ngày 15/03/2019. 

+ Đợt 2: Từ 15/06/2019 đến 15/09/2019. Thí sinh học bổ sung kiến thức 

nộp trƣớc ngày 15/07/2019. 

Hồ sơ theo mẫu của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, hồ sơ dự thi đã 

nộp không trả lại. 



- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: 

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện Thanh thiếu niên Việt 

Nam, địa chỉ: Số 3, Phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Điện 

thoại: 024.38343837. 

8. Thời gian, địa điểm học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh 

- Đợt 1: 

+ Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 15/03/2019 đến 15/05/2019 tại 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam học liên tục vào các ngày trong tuần hoặc 

các ngày nghỉ và buổi tối.  

+ Thời gian ôn: Từ ngày 17/05 đến ngày 21/05/2019. Tổ chức ôn tập liên 

tục vào các ngày trong tuần. 

+ Thời gian thi: Tổ chức vào ngày thứ  Bảy và Chủ nhật, (ngày 25 và 

26/05/2019). 

- Đợt 2: 

+ Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 15/07/2019 đến 15/09/2019 tại 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam học liên tục vào các ngày trong tuần hoặc 

các ngày nghỉ và buổi tối.  

+ Thời gian ôn: Từ ngày 23/09 đến ngày 27/09/2019. Tổ chức ôn tập liên 

tục vào các ngày trong tuần. 

+ Thời gian thi: Tổ chức vào ngày thứ  Bảy và Chủ nhật, (ngày 05 và 

06/10/2019). 

- Địa điểm:  

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, địa chỉ: Số 3, Phố Chùa Láng, quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38343837. 

9. Kinh phí tuyển sinh 

- Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đồng/hồ sơ. 

- Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh. Thí sinh diện miễn thi 

Ngoại ngữ nộp lệ phí thi 240.000
đ
. 

(Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi nộp cùng hồ sơ). 

Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ thạc sĩ đƣợc cập nhật trên 

Website: www.vya.edu.vn của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. 

Nơi gửi: 
   - Bộ giáo dục và Đào tạo (b/c); 

   - Lƣu: TC-HC; ĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

TS. Nguyễn Hải Đăng 

http://www.vya.edu.vn/


 


